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 ר .. םזינויצ םניא גנולקיווטנע עגידרעטייוו יד
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 1566 564656666155551 לצרעה רָאדָאעט ןופ רבק םייב 68(
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 /- .טרָאװרַאֿפ)

 דנַאּב ןטשרע םוצ

 ןייק דנַאברַאפנטַאר ןופ ,ןרָאי-המחלמ סקעז ךָאנ ,קידנעמוקקירוצ

 -סינויצ רעקיטרָא רעד ןופ שטנווו ןפיוא ,טלָאװעג ךיא בָאה ,ןליוּפ

 ןפ עטכישעג יד, :קרעװ ןיימ ןבעגסױרַא ,עיצַאזינַאגרָא רעשיט

 ןעמוקעגסיוא רימ זיא/ס .שידיי ןיא עגַאלפיוא רעיינ ַא ןיא *םזינויצ

 רַאלּפמעזקע ןַא ,גלָאפרעד ןָא ,דנַאל ןצנַאג םניא ןכוז וצ גנַאלנכָאװ
 ןקיזָאד םעד ןיא ןיוש .ךַארּפש רעשידיי ןיא "עטכישעג,; ןיימ ןופ

 עידעגַארט עקיד'ארומ יד טלגיּפשעגּפָא טלוב ךיז טָאה טרּפ-בענ

 ןיא "םזינויצ ןופ עטכישעג ידפ ךוב ןיימ .םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ

 זיא ןוא ןגַאלפיוא יירד ןיא 1929--19235 ןרָאי יד ךשמב ןענישרעד

 "טנייחק רעד) ןרָאלּפמעזקע רעטנזיוט ךס ַא ןיא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ

 טעמכ זיא'ס .(רענעייל ענייז רַאפ עימערּפ סלַא ןבעגעג סע טָאה

 לָאז ךוב ןיימ וװ ,ןלױּפ ןיא קעטָאילביב עשידיי ןייק ןעוועג טשינ

 ןיא רעזייה עשיטסינויצ ,עשידיי רעטנזיוט זיא .ןענופעג טשינ ךיז

 ,טרידוטש ןוא טנעיילעג ?םזינויצ ןופ עטכישעג יד; ןעמ טָאה ןליוּפ

 טמוק ,ךוב ןיימ ןופ עגַאלפיוא עקידהמחלמכָאנ עקיטציא ,עיינ יד

 ןקיזָאד םעד ןיא ךױא .ז י ד ַא פ ןיא ןבעגוצסיורַא סיוא רימ

 -רָאפ זיא סָאװ ,ךורברעביא רעשירָאטסיה רעד ּפָא ךיז טלגיּפש טרּפ

 רעד רעמ טשינ טנייה זיא ןלױּפ .ןבעל ןשידיי םניא ןעמוקעג

 -קנַארפ .םוטנדיי ןשיאעּפָארײא םנופ רטנעצ רעלערוטלוק-קיטסייג

 יד טציא ךיז ןעלמַאז'ס ווו ,טקנוּפ רעד טרעוו ,זירַאּפ רקיעב ,ךייר

 רעד ןיא ָאד .השורי רעשיאעּפָאריײַא-שידיי רעזנוא ןופ ךעלטשער



 -ידַארט עדנצנעלג ךָאנ ןבעל סע וװ ,עילָאּפָארטעמ-טלעװ רענייש

 םוצ ,טָאה סָאװ ,עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעסיורג רעד ןֹופ סעיצ

 -ַאבכיילג עכעלשטנעמ ןוא עשידירוי יד טרימַאלקָארּפ ,לָאמ ןטשרע

 ַא רַאפ תודוסי ןפַאש וצ טציא ןעמ טוװרּפ ,ןדיי םנופ גנוקיטכער

 ןריאוניטנָאק לָאז רעכלעוו ,רטנעצ:טסייג ןשיאעּפָארײא-שידיי םעיינ

 . ןלעװ רימ .ווזַאא ענליוו ,עשרַאװ רעקילָאמַא ןופ סעיצידַארט יד

 עיינ ַא זיולב סָאד ןיא יצ ,חוכו ַא ןיא ןזָאלנײרַא טשינ ָאד ךיז

 רעד ןופ רענעייל רעד .םויק ןשירָאטסיה ןופ ךַאז ַא רעדָא ,עיזוליא

 עקיטכיר ןייז םעד ןגעוו ןײלַא ךיז טעוו "םזינויצ ןופ עטכישעג;,

 - . ,ןדליבסיוא גנוניימ

 ךיא ןיב ,קירוצ רָאי  ןציירד ךרע ןַא טימ ,ךוב ןיימ קידנביירש

  ןוא ערעלוּפָאּפ ַא ןבעג וצ קנַאדעג ןטימ ןטערטעגוצ טעברַא רעד וצ

 ךיא .עטכישעג רעשיטסינויצ רעד ןופ גנורעדליש עטנַאסערעטניא

 -נָאלבַאש ,ןקורט ַא ןייז לָאז ?עטכישעג/ ןיימ זַא ,טלָאװעג טשינ בָאה

 רעטושּפ ןיא טשינ טײטשַאב ןביירש-עטכישעג .ךוב-ןרעל קיסעמ

 / -צטכישעג ,ןטקַאפ ןוא סעטַאד ,ןעמענ ךכו ךכ ןופ גנולמַאזפיונוצ

 | ךעטיל- -שירעלטסניק לָאמ ךס ַא ,עשירעפעש- קיטסייג ַא זיא ןביירש

 יא ןַא ןשיוצ דיישרעטנוא רעד עקַאט זיא סָאד ,טעברַא עשירַאר

 -ורכ םעד טלמַאז טסיױוװיכרַא רעד .רעקירָאטסיה ַא ןוא טסיוװיכ
 טימ טיוב רעקירָאטסיה רעד ןכלעוו ןופ ,לַאירעטַאמ-ןטקַאפ םענעק

 ַא טימ ןָאט טעברַא ןייז ןָאק טסיוויכרַא רעד .,קרעװ ןייז טנַאלַאט

 -סיה רעד ,טייקיטליגכיילג רעטלַאק ןוא טייקנקורט רעשיטַאמעטסיס

 ,ץרַאה ןוא ליפעג ןבָאה טעברַא ןייז רַאפ רעבָא זומ רעקירָאט

 ןטעברַא טנָאקעג טשינ "םזינויצ ןופ עטכישעג; ןיימ ייב בָאה ךיא |

 ךָאד זיא'ס .גנויצַאב רעכעלטּפַאשנסיװ-ןייר ,רעקיטליגכיילג ַא טימ

 ,טנידעג בָאה ךיא רעכלעוו ,גנוגעוַאב } יי מ ןופ עטכישעג יד

 ךיא סָאװ ,ץלַא .ןָא טנגי רעטסעירפ ןיימ ןופ ,תוחכ- עניימ טיול

 ןיא טבעלעגרעביא ךיא בָאה ,"עטכישעג, ןיימ ןיא ןבירשעג בָאה
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 -רעטַאמ עשיטסױװיכרַא יד קידנרידוטש .ץרַאה ןיימ ןוא המשנ ןיימ

 ןוא טפושכרַאפ ךיא ןיב ,ןרַאומעמיטייצ ןוא ןלָאקָאטָארּפ יד ןלַאי

 רעשיטעטסעיַאמ ןוא רעלַאינעג רעד ןופ ןרָאװעג טרעטישרעד ףיט

 עטסנייש יד טנָאמרעד סָאװ ,לצרעה רָאדָאעט ןופ טייקכעלנעזרעּפ

 טימַאב ךיז בָאה ךיא .םיאיבנ עקילָאמַא ערעזנוא ןופ ןטלַאטשעג

 סָאװ ,ץלַא סָאד ?עטכישעג, ןיימ ןופ רענעייל םעד ןבעגוצרעביא

 ,הפוקת ןייז ןוא ןלצרעה ןגעוו ןענַאטשרַאפ ןוא טליפעג בָאה ךיא

 ןיא בָאה ךיא זַא ,ןפרווורָאפ טכַאמעג רימ טָאה קיטירק עסיוועג ַא

 ןגעוו ןריזימעלָאּפ יוצ ,סָאמ יד טּפַאכעגרעביא עזָאעטָאּפַא-לצרעה ןיימ

 ,עשיטנַאגיג יד ןייטשרַאפ וצ ידכב לייוו ,יאדכ ןעוועג טשינ זיא םעד

 ןעמ זומ ,ןלצרעה רָאדָאעט ןופ טייקסיורג עכעלשטנעמרעביא טעמכ

 ןוא .עיציאוטניא עכעלצרַאה ןוא עביל עמערַאװ ַא ןגָאמרַאפ ןײלַא

 | !רערעדעי טשינ טָאה סָאד

 -רָאפ זיא'ס .ןייּפ ןוא תורצ ןופ ןרָאי ןעגנַאגרַאפ ןענעז לייוורעד

 ןשידיי םגיא ךורברעביא רעשיגַארט ןוא רעקידלַאװעג ַא ןעמוקעג

 -כרוד לָאמַאכָאנ 1947 רָאי םניא טציא בָאה ךיא ןעוו ןוא ,ןבעל

 ךיא בָאה ,הפוקת עשינַאילצרעה יד "עטכישעג; ןיימ ןיא טנעיילעג

 ןעוועג ךָאנ זיא עזָאעטָאּפַא-לצרעה ןיימ זַא ,ףרוװרָאפ ַא טכַאמעג ריפ

 ,טנידרַאפ ןנוא ייב ךיז טָאה לצרעה סָאװ ,םעד יבגל ךַאװש וצ

 רָאלק טָאה ?טַאַאטשנעדיײג ןופ רעפעש רעד זַא ,ןרָאװעג טלוב זיא'ס

 ןוא לרוג רעזנוא ןעזעגסיורָאפ ,קירוצ רוד ַא טימ ,ךעלטייד ןוא

 -גייא םעד ןזיוועג ןַאלּפ ןשיטעּפָארּפ ,ןלַאינעג ַא טימ טָאה ןוא ,דיתע

 ןסיורג ןקיזָאד םעד טָאה קלָאפ עשידיי סָאד .געווסגנוטער ןקיצ

 ךיוא .רשפא ןוא ןײטשרַאפ טלָאװעג טשינ ,ןענַאטשרַאפ טשינ איבנ

 גונעג טשינ ןבָאה ,ןטסינויצ יד ,רימ וליפא .ןיוטשרַאפ טנָאקעג טשינ

 ןשטנעמ .גיהנמ ןכעלסעגרַאפמוא רעזנוא ןופ טייקסיורג יד טצַאשענּפָא

 טָאה רעוו :גנוקידלושטנַא רעוװיַאנ ַא טימ טנייה ךיז ןרעפטנערַאפ

 יד עקַאט טײטשַאב םעד ןיא -- ?!ןעזסיױרָאפ טנָאקעג ץלַא סָאד
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 ,איבנ ַא ןעװעג זיא רע סָאװ ,ןלצרעה ןופ םייקסיורג עשירָאטסיה
 ךעלטייד ןוא רָאלק טָאה רעכלעוו ,איבנ רעשידיי רענרעדָאמ ַא
 ץנַאטסיד רעכעלטכישעג ַא ךָאנ .טפנוקוצ עשידיי יד ןעזעגסױרָאֿפ

 זיא סיורגנזיר יװ טציא טשרע ןעמ טעז רעקילדנעצרָאי ףניפ ןוֿפ
 ךעלניילק יוװ ןוא ןלצרעה רָאדָאעט ןופ טלַאטשעג עכעלרעה יד ןעוועג

 בלַאהרעסיױא ןוא בלַאהרעניא רענגעק ענייז ןעניישרעד קידכעבענ ןֹוא
 סעמגָאד ,סעירָאעט עטלטסניקעגסיוא עדעייז עלַא טימ ,םזינויצ םעד

 ,תוגׂשה ןוא

 .,1902 רַאונַאי 24 ןופ עטַאד רעד רעטנוא ,"רעכיבגָאט, ענייז ןיא

 רעריפ סלַא גנוקריוו ןיימ זַא ,ביולג ךיא, :ןֿבירשעג לצרעה טָאה

 -ַאב ןיא רעכלעוו ,ךיא סָאװ ,ןרעלקרעד וצ םעד טימ רקיעב זיא
 ןיא ןיב ,ןרעלעפ ליפוזַא רעלעטשטפירש ןוא שטנעמ סלַא ןעגנַאג
 ירמגל ןוא ץרַאה ןייר ַא טימ ןעוועג קיטעט ךַאז רעשיטסינויצ רעד

 בירקמ ןגעמרַאפ ןייז ווא טנוזעג ןייז טָאה לצרעה ,י! זָאלטסנלעז

 ,ןרעה עניימ,, .קלָאפ ןוא יידיא ןייז ןופ חבזמ ןפיוא תומלשב ןעוועג

 -עטַאק טרעלקרעד "!גנוגעװַאב ענייר-שיטע ןַא זיא םזינויצ רעד

 טפַארק עשילַארָאמ עקרַאטש עקיזָאד יד .גיהנמ רעזנוא שירָאג

 ,עשיאיבנ יד טלוב רעמ ךָאנ ןכַאמ גנוגייצרעביא עשיטע עֿפיט ןוא

 ַא וצ זיב יז ןביוהרעד ןוא ןלצרעה ןופ טייקכעלנעזרעּפ עלַאינעג
 - 2 ,הגרהמ רעדנריניצסַאפ

 טפָא ,טיוט סלצרעה ךָאנ גנוגעווַאב עשיטסינויצ יד זיא ,רעדייל |

 סלצרעה טימ ןעוועג שיטנעדיא טשינ ןענעז סָאװ ,םיכרה ףיוא קעװַא

 טכיירגרעד רעמ ךס ַא ןטלָאװ רימ .עיגָאלָאעדיא ןוא םַארגָארּפ
 -טנַא שרעדנַא רשפא ךיז טלָאװ קלָאפ רעזנוא ןופ לרוג רעד ןוא
 רעד ךָאנ .האוצ סלצרעה יירט ןבילבעג ןטלָאװ רימ ןעוו ,טלקיוו

 ,םוטנדיי ןשיסור ןופ ךורבנעמַאזוצ םעד תעב ,המחלמ-טלעוו רעטשרע

 טגנַאלרַאפ ,דימלת ןוא טניירפ רעיירט סלצרעה .,יודרָאנ סקַאמ טָאה

 ,לארשי ץרא .ןיא עיצַאזינָאלָאק ןוא הילע-ןסַאמ .עשידיי- עלענש ַא
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 לוק ַא ןבילבעג ןיודרָאנ סקַאמ ןופ ףורזַארדנַאּסַאק רעד זיא ,רעדייל

 טפָא ױזַא זיא סָאװ,"ןלצרעה וצ קירוצ; : גנוזָאל יד ,רבדמב ארוק

 ןבילבעג טנייה זיב זיא ,טיוט סגיהנמ םעד ךָאנ ןרָאװעג טרעהעג

 ,הנחמ רעזנוא ןיא לעוטקַא

 ןוא גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד טָאה "םזינויצ ןופ עטכישעג; ןיימ = |

 -קריו רעשידיי רעֶד ןופ ןָאפ ןפיוא טרעדלישעג גנולקיװטנַא ריא

 עככישעג ַא סָאד ןיא ןפואה הזב .תורוד עטצעל יד ןיא טייקכעל

 עטכישעג יד זיא'ס רָאנ ,גנוגעװַאב ַא ןופ רעדָא ײטרַאּפ ַא ןופ טשינ

 ,קלָאפ ןשידיי ןופ

 ,ןבעל ןשידיי םניא ךורברעביא רעשירָאטסיה רעשיגַארט רעד

 סָאװ ןשטנעמ עשידיי ךס ַא םזינויצ םוצ טרעטנענרעד טציא טָאה

 ןופ טייוו ןענַאטשעג ,המחלמ-טלעוו רעשירעלטיה רעד וצ זיב ןענעז

 -עגע ןיימ לָאז .טמיטשעג שירענגעק רָאג רעדָא טנערעפידניא ,זנוא |

 ךוברעל ַא ןטסינויצ עיינ עקיזָאד יד רַאפ ןייז "םזינויצ ןופ עטכיש

 -קיװטנַא רעשיטסינויצ רעקידרעטייוו רעייז רַאפ רעזייוו-געוו ַא ןוא

 ,טייקיטעט ןוא גנול

 ןטוערע ןופ עבַאגסיױא רעזירַאּפ רעקיטציא רעד ןיא בָאה ךיא

 זיא תובס עשינּכעט בילוצ .םייונש םוש ןייק טכַאמעג טשינ דנַאב

 ,סעשילק עשיפַארגָאטָאפ ןופ ןרָאװעג טקורדעג דנַאב רעטשרע רעד

 םעד ןיא .ןעוועג ךעלגעמ טשינ זיא ,גנורעדנע םוש ןייק זַא ,ױזַא

 טַאהעג טשינ ךעלטנגייא ךיא בָאה ,דנַאב ןטשרע םנופ טלַאהניא

 ןוא עכעלכַארּפש עכנַאמ ןַארַאפ ןענעז ןגעקַאד .ןרעדנע וצ סָאװ

 וצ ןעוועג יאדכ זיא סע עכלעוו ,ןטייקכעלטקניּפמוא עשיטסיליטס

 ירמגל ,רעטסטנעָאנ רעד ןיא ןָאט וצ סָאד ףָאה ךיא .ןרעסעברַאפ

 יד ןקידלושטנַא רענעײל רעד רימ לָאז לייוורעד .עגַאלפיוא רעיינ

 ,םיתועט עכעלכַארּפש עקיזָאד

 זַא ,ןעקנעדעג ןעמ ףרַאד "םזינויצ ןופ עטכישעג יד; ןענעייל םייב

 ,ביירש ךיא ןעוו .קירוצ קילדנעצרָאי ַא טימ ןענישרעד זיא ךוב ןיימ
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 .רָאל יירד ןגעוו רעדָא "טַאַאטשנעדיײא ןכָאנ רָאי 40 ןגעוו ,לשמלי |

 ןעצ ןענעכערוצ אליממ| ןעמ ףרַאד ,טיוט סלצרעה ךָאנ .רעקילדנעצ:
 - או

 טרירטסוליא =עטכישעג; ןיימ ןופ עבַאגסױא עקיטציא יד בָאה ךיא

 ןעמוקַאב ךיא בָאה לַאירעטַאמ ןשיפַארגָאטָאפ םעד .רעדליב טימ

 ,"תמיק ןֹרק; ןוא "דוסיה ןרקפ ןופ זייוולייט

 -ַאב ןוא ןטייצ עקיטנַייה זיא ךוב שידיי סיורג ַא ןבעגסױרַא סָאד

 רעד ייב ליוו ךיא .ןכַאז עטכייל רָאג יד ןופ טשינ זיא ,ןעגנוגניד

 -ַאגרָא רעשיטסינויצ רעד גנונעקרענָא ןיימ ןקירדסיוא טייהנגעלעג |

 "רעביא טָאה עכלעוו ,(ןטסינויצ עניימעגלַא) ךיירקנַארפ ןיא עיצַאזינ

 ,"םזינויצ ןופ עטכישעג ,, ןיימ ןבעגוצסױרַא ויטַאיציניא יד ןעמונעג

 -סגנוטייל יד ןופ גנוציטשרעטנוא יד ןרעוו טנָאמרעד ָאד ךוא לָאז

 רעד ןופ ןוא "ףליהסקלָאפ רעשידיי-לַאנָאיצַאנ; רעד ןופ רעדילגטימ

 -עדנוזַאב ַא ."ךיירקנַארפ ןיא ןטפַאשלעזעג עשידיי ןופ עיצַארעדעֿפ;

 ךַאפ ,זירַאּפ ןיא גרובמעסקול ןורחהא טניירפ םעד טמוק קנַאד רער

 רעקיטציא ןיימ ןופ גנוריזילַאער רעד ייב ףליהטימ רעשיגרענע ןייז

 | | ,עבַאגסיוא

 םוצ דָארג ,1947 טסוגױא ןיא טניישרעד דנַאב רעטשרע רעד

 רעד .עיצַאזינַאגרָאטלעװ רעשיטסינויצ רעד ןופ לבוי ןקירָאס
 טיוט סלצרעה ןופ הפוקת יד םורַא טמענ רעכלעוו ,דנַאב רעטייווצ

 ,1947 רָאי ןופ ףוס ןעניישרעד טעװ ,טייצ רעקיטנייה רעד וצ זיב

 .1947 טסוגיױא ןיא ;זירַאּפ

 .רָאטױא רעד
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 ---טטונשנאמומרמיד

 . ףיז טזָאל עינָאמרַאה-טלעװ עיתמא יד,
 / .גנואײרפַאב רעד ןָא ןעריזילַאער טשינ
 . רָאנ ןָאק עכלעװ ,קלָאפ ןשידיי םנופ
 0 / ."לארשי ץרא ןיא ןעמוקרָאפ

 ס עה ה ש מ

 ַא יװ ,רהעמ טשינרָאג ןפרַאד ריממ;
 עמירַא ערעזנוא רַאפ דנַאל קיטש סיורג |

  רעזנוא ןעבילב לָאז סָאװ ,רעדירב |

 רעדמערפ םוש ןייק ןכלעוו ןופ ןוא ץיזעב

 ?ןגָאיסױרַא ןענָאק טשינ זנוא לָאז רעה

 ר עק סגיפ ,ל ר" ד

 ןוא ןעהעג תורֹוד ןוא ןעמוק תורו 1

 קנַאד ַא טריטסיזקע קלָאפ עשידיי סָאד

 | ."טסייג ןייז

 ם ע ה ד ח א
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 םזינויצ רעשיטסימדזעיגילער רעד (

 ערענעלק ַא יס ןּוא ערעסערג ַא ייס / ;ציִצָאְנ עדעי
 ירעפ .םּויק ןעכילטַאַאטש-לַאנָאיצַאנ ןעיירפ ריִא ףיוא ךיז טריזַאּב
 טרעוו ָאט ,טײקיגנעהַּבָאנָא עכילטַאַאטש ריא עיצַאנ ַא טריל
 סע רעגנעל סָאװ ןּוא ,לַאמרָאנ:טשינ ןּוא טכַאװשעגּפָא םּויק ריא
 טרֶעװ רעטריצילּפמָאק ןּוא רעכַאװש ץלַא ,דנַאטשּוצ ַאזא טרעױד
 רעטכָאירעטנּוא רעד ןּופ םזינַאגרָא רעלַאיצָאס:לַאנָאיצַאנ רעד

 ,עגיטלעװ רעד ןיא יקַאט ריִמ ןעהעז .סעד ּבילּוצ ןּוא .עיצַאנ |
 עליבַאטס יד ,ןערהָאי רעטנעזױט טלהעצ עכלֶעװ ,עטכיש
 טהימעּצ ?ּכ.םדוק ,ךיז ןעּבָאה םלועה תומּוא עלַא זַא ,גנוניישרע
 רענעגיײא ןּופ לַאעדיא םעד ,זיירּפ ןעדעי רַאפ ,ןעריזילַאער ּוצ
 יד טרילרעפ .טײקיגנעהּבָאנָא רעכילטַאַאטש ןּוא רעלַאנָאיצַאג
 ָאט ,טײקיגנעהּבָאנָא עגיזָאד יד טײצ עסיװעג ַא ףיוא עיצַאנ
 :עגַא טימ ןעמּונעגמּורַא ןּוט ןּוא ןעטכַארט ץנַאג ריא טרעװ
 .טייהיירפ ענעריולרעפ יד ןערעּבָארע ּוצ קירּוצ ןעליוו ןעגיטלַאװ
 :עזעג טלֹוּב סָאד רימ ןעּבָאה טרעדנוהרהָאי ןעט:20 ןּוא ןעט.19 ןיא
 ןיא רעקלעפ ערענעלק ןּוא ערעסעַרג רעגילדנהעצ ײּב ןַעה
 ןעדנעזיורּב ןוא ןעפיט םעד טּבעלעגטימ ןעֶּבָאה רימ  ,אּפָארײא
 .טײקיגנעהּבָאנָא רעכילטַאַאטש ּוצ קלָאפ ןעשילױוּפ ם'נּופ גנַארד
 טָאה המוא עשילױּפ יד עכלעװ ןיא ,רהָאי 125 יד ןּופ ךשמּב
 ייירפ רהיא טָאה ,טפַאשרעה רעדמערפ ַא רעֶטנּוא ןעּבעל טזומעג
 .יַנלדּתש-שיטילָאּפ : ןעמרָאפ ענעדישרעפ ןעמּונעגנָא גנַארד-:סטייה
 יפמל ץלַא .עשיחישמ.ןעיגיִלער ןוא עשיאָארעה:שירעטילימ ,עׂש
 םעד זיא סע עכלעװ ןיא ,ןעגנוגנידעּב יד יפל ןּוא ןמז םעד
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 יי

 רַאפ ןעפמעק וצ ןּוא ןעגעל ּוצ ןעמוקעגסיוא ץלָאפ ןעשיליופ

 - לֿאעדיא:סטײקיגנעהּבָאנָא ןייז ןופ עיצַאזילַאער רעד

 .ףמַאק:סעייהיירפ| ןּופ סעצָארּפ רעכילטכישעג .רעגיזָאד רעד

 םעד ןּופ ןעּבעל ם'ניא ןעמוקרָאּפ ךיוא טזומעג ךילריטַאנ טָאה

 ָארײא רעד טיול) 70 רהָאי ם'ניא טָאה סָאװ ,קלָאפ ןעשידיי

 רעטרעדנּוהרהָאי ןהעצניינ עּפַאנק טימ ָאזלַא ,(גנונכער-טייצ:רעשיאעט -

 .לארשי ץרא ןיא םויק ןעכילטַאַאטש ןיײז ןעריולרעפ קירּוצ

 יעטישרע יד זיא סע סױרג יװ ,ןעלעטשרָאפ טכייל ךיז ןָאק'מ

 ךשמּב ןעטילעג טָאה ןעּבעל:לַאנָאיצַאנ עשידיי סָאד עכלעװ .גנור

 ןעשילוּפ םייפ עיוא  .רעטרעדנּוהרהָאי ן9 .עגיזָאד יד ןּופ

 ירעהדמערפ רעכילטַאַאטש ןופ טרעדנוהרהָאי }יי א טָאה קלאפ

 יגיטסייג ןּוא עלַאיצָאס:שיטילָאּפ עפיט ַאזַא ןעפּורעגסױרַא טפַאש |

 יד ּוצ ןעגָאז ןעדיי רימ ןעלָאז סָאװ ָאט ,עידעגַארט עשיכיסּפ

 ,גנּורעדנַאװ.תולג רעזנּוא ןּופ - רעטרעדנוהרהָאי ןה עצניינ

 ןַא ןָא רָאנ טשינ ןעּבעל טזומעג ןעּבָאה רימ רעכלעװ תעשּכ

 טייזעצ ,עירָאטירעט רענעגייא ןַא ןָא ךיוא רָאנ ,הכולמ רענעגייא

 ןעמונעגמורַא לַארעּביא ,רעדנעל עדמערפ רעּביא טײרּפשעצ ןוא

 ירעפ רימ ןעװ .האנש-ןעסַאר ןּוא רעזעיגילער ןּופ םי ַא טימ

 םעד טימ רעקלעפ עטכָאירעטנּוא ערעדנַא ןופ געװ םעד ןעכיילג

 רימ ןעהעז ,םוטנעדיי ם'נּופ לֹרֹוג.תולג ןעגירהעי:טנעזיוטייווצ

 . ופעג סעיגרענע:ףמַאק ןּוא תוחוּכ:סנעּבעל עגידלַאװעג עכלעוו ,טשרע

 .המּוא רעטגלָאפרעפ-גיטּולּב ןּוא רעטקירדרעטנוא רעזנּוא ןיא ךיז ןענ)

 יתולג ערעטיּב ןּוא עגנַאל ,ןהעצניינ עגיזָאד יד ןּופ ךשמּב

 יעדיא ן'טימ טּבעלעג קלָאפ עשידיי סָאד טָאה רעטרעדנוהרהָאי

 ייצ רעד טָאה ןעמרָאפ ענעדישרעפ .ןויצ.תביש ןופ לַא

 יניא .תורוד ןּופ ףיול םעד ןיא ןעֶמּונעגנָא לַאעדיא רעשיטסינ

 לָאמ ערעדנַא סָאד ,ןעמרָאפ ערעקרַאטש ןעװעג סָאד ןענעז לָאט

 ץלַא .עלַאנר רעדיװ ןַאד ןוא עשיטסַאטנַאפ לָאמנייא .,ערעכַאװש
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 יגוגנירעב עלַאיצַאס ןוא עשיטילַאפ יד "87 ןוא ןסז םעד יפל

 | .טויק ןעשידיי םינופ ןעג
 יד ךרוצ םילשורי ןּברוח ן'כָאנ טייצ רעטשרע רעד ןיא

 יִעג ךָאנ קלָאט ןעשידיי םיימ טָאה 200 רהָאי םיניא ,רשמיור

 רעריװ ןעּבעגגיא םיא ךיז טעװ'ס זַא ,הנומא עקרַאטש ַא טבעפ

 ירעפ יד ,טּפַארק ױעשירעטילימ טימ .,ןערעגָארע וצ
 ןיא הנומא עגיױָאד יד .טייהיירפ עכילטַאַאטש-לָאנָשיצַאנ ענעףיול

 ייחישמ טימ ןעטָאגעגפױנוצ ךיז סָאה תוחוכ עשיויפ ענעגייא

 טימ ןעסירעגטיפ ןעּבָאה סָאװ ,תומולח ןּוא ןעגנומיטש עש

 ינהעֹצ רָאּפַא ןיא ןיוש ,ןעסַאמ-סקלָאט עשידיי עטיירב ךיז

 יי יד ךצמ רָאֿפ טמוק םילשורי ןברוח ן'כָאנ ןערהָאי רעגילד
 דנַאטשפױא רעשירעטילימ ַא לארשי ץרא םורָא םיבושי עשיד

 טכערג 132 רהָאי םניא ןּוא ,טטַאשרעה רעשימיור רעד ןענעג

 יָאיצולָאװער-שירעטילימ עגיטכעמ 8 אעוג לארשי ץרא ןיא טיוא

 סָאװ .אבנוּכ רב ןּופ גנורהי'פנא רעד רעטנוא גנוגעװעב ערענ

 רעד .ךָאי ןעשימיור ןּופ ןעײרפעב לארשי דנַאל סָאד ,ליװ

 ,ףמַאק ןעשיאָארעה ַא ךָאנ ןוא ןעּבעגעגנייא טשינ ךיז טָאה וורפ
 דנַאטשפױא רעשידיי רעד זיא ,רהָמי 3 טרעױדעג טָאה סָאװ

 .טּולּב ןּופ םי 8 ןיא ןערָאװעג טקירדרעטנוא
 יעסערג ךיז ןעלָאהרעדיװ טרעדנוהרהָאי ןעט-:8 םוצ ויִּב

 ולָאװער עשידיי דצמ טעיצקַא עשירעטילימ ערענעלק ןוא ער

 ןעײרפעּב ּוצ טלַאװעג רעשיזיפ טיִמ ןעכּוז סָאװ ,ןערענָאיצ
 ןיא רָאפ טמוק והרפ רעסױרג רעטצעל רעד .לארשייץרא

 טײרג עיסרעּפ ןיא ײמרַא עשידיי ַא ןעװ ,טרעדנּוהרהָאי ןעטכַא
 .םילשורי ףיוא ןערישרַאמ ּוצ ךיז

 ךיז ןעּבָאד ןעוורפ עשירעטיליפ עקיזָאד יד עלַא ןעװ

 םּוטנעדיי סָאד טרילרעפ ,גלָאפרע ןעגיד'תושממ ַא ןָא טגידנעעג
 רעשיזיפ ןופ ףליח רעד טימ גנואיירפעּב ַא ףיוא גנונעפַאה יד
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 5 פע ר רעד רנוג המשג ןייז ןיא ןיא סלָאמַאד ןוא טפַארק,
 ,רעהירפ ךס א ןיוש .ןעבױלגןיצ רעשיטסימיזעיג
 יד ןעבָאה ּברוח רעד ךָאנ ןּוא םילשורי ןּברוח םעד תעשּב
 טכַארטעג םּוטנעדיי ןּופ רערהיפ עזעיגילער יד ןּוא לארשי-ימכח
 ַא קלָאפ םענעגָאלשעגרעדינ ,ןעכילקילגנוא םעד רַאפ ןעפַאש ּוצ
 ןּופ הכולמ רעד טָאטשנא טסײג ןּוא הרות ןּופ הכולמ עיינ

 םילשורי רעשיטילָאּפ רעלַאער ַא טָאטשנא ,טכַאמ ןּוא טַאַאטש

 :ער ַא טרעּבױצעגסױא קלָאפ ןעשידיי םעד ײז ןעּבָאה הטמ לש
 יד ןעּבָאה ײז .הלעמ לש םילשּורי עשיטסימדזעיגיל
 ,םיאיבנ עשלַאפ סלַא טרעלקרע ,רערהיפ עשירעטילימ עטגיזעּב
 יעַּב ןעמ טעװ טלַאװעג רעשיזיפ טימ טשינ .,ס'אביזוכ'רּב סלַא
 -םינוירּב יד טשינ ןוא ,תוליפּת סימ רָאנ ,לארשי'ץרא ןעיירפ
 רעשילמיה ַא רָאנ ,רעיירפעּב יד ןייז ןעלעװ ןערענָאיצולָאװער
 טָא -- טקישעג ןּוא טלהעװעגסיא ןעטשרעבױא םעד ןופ חישמ
 יימכח ןּוא םינּבר יד ןופ ערהעליטסיירט יד ןעװעג ןיא סָאד
 -ןויצ יד ןעפַאשעג ײז ןעּבָאה קעװצ ןעגיזָאד םעד וצ ,לארשי
 רעזעיגילער-שיטעָאּפ ,רעכילרעה טימ לּופ ןענעז עכלעװ ,תוליפּת
 עשידיי עטלעפייווצרעפ יד ,לארשי:ץרא ןוא ןויצ רַאפ עביל
 הלּפמ רעשירעטילימ-שיטילַאּפ רעגיד'ארומ ריא ךָאנ טָאה המוא
 טָאה יז ןּוא המשנ רעטגיטײװעגנָא רעד רַאפ טסיירט ַא טכּוזעג
 ןיא ףּוא טלוק-לַאוטיר םעד ןיא ,תד םעד ןיא ןענופעג סע
 שטנעמ רעשידיי רעדעי עכלעוװ ,תוליּפּת-ןויצ עלַאטנעמיטנעס יד
 םינּפ ן'טימ גידנעהעטש ,ט'רזחעגרעּביא גָאט ןיא לָאמ 3 סָאה
 | ,חרזמ םּוצ

 .טגידנערַאפ- עטכישעג רעשידיי רעד ןיא ךיז טָאה ױזַא
 ינָא ךיז טָאה'ס ןּוא ףמַאק ןעשיאָארעה-שירעטילימ ןּופ טייצ יד
 .הפוקת עשיטסימיזועיגיל ע ר יד ןעּבױהעג

 רעד טָאה המוקּת רעײנ רעגיזָאד רעד ןיא ךױא רעּבָא
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 ירבט { יא סנה לעב ריאמ יבר ןופ רבק רעד



 ,ןעמרָאפ עוװיטיזָאּפ ,עלַאער ןעמּונעגנָא ,לָאמ ךס ַא ,ןעגיולג-ןויצ

 "ץרא ןיק ןעגנּוגעװעב'הילע ןעהעטשטנע טײצ ּוצ טייצ ןּופ

 ןייק ןערהָאט םינדמל ןּוא םינּבר ,ןעדיי עמּורפ .לארשי

 ,לארשי קלָאּפ ןּופ דנַאל ןעגילייה ןיא ,טרָאד ידכּב ,םילשורי

 ןוא ןעּבעל רעײז ןּופ ןערהָאי עטצעל יד ןעגנערּברַאפ ּוצ

 ּוצ טרָאד ידכּב ,לארשי-ץרא ןייק ןערהָאפ עגיזָאד סָאד םגה

 ךָאד טגיל ,רעטקַארַאכ ןעטַאװירּפיזעיגילער ַא .טגָארט ,ןעצרַאטש

 .נעדנובעגוצ עמיש יד גנוניישרע רעגיזָאד רעד ןּופ דוסי ןיא

 טָאה סָאװ ,לארשי ץרא ּוצ ןעשטנעמ ןעשידיי םעד ןּופ טײק

 תוליפּת עסייה ןיא ןיולּב ןעליטש טנָאקעג טשינ ףוס-לֹּכ.ףוס ךיז

 ץרא ןיק העיסנ יד ןיא ,רעדײל ,תומולח-חישמ עשיטסימ ןּוא

 טימ ןעדנוברעפ ןעטייצ עגידטלָאמַאד יד ןיא ןעװעג פארשי

 טָאד ןעַּבָאה םידיחי ענעקָארשרענּוא רָאנ זַא ,ןערהַאפעג עכלעזַא

 .ןעגָאװ טנָאקעג
 ןערָאװעג טרעּבָארע לארשי ץרא זיא 638 רֹהָאי ם'ניא

 רעשיּבַארַא רעד רעטנּוא .רַאמָא ףילַאק ןעשיּבַארַא םעד ךרּוד

 .רעסעּב בושי ןעשידיי םענילק ם'נופ עגַאל יד ןיא טפַאשרעה

 ךרוד טרעּבָארע םילשורי טרעװ 1099 רהָאי ם'ניא ,ןערָאװעג

 אפָארײא ןיא יײס ןעהעגעה עכלעװ ,רעטירציירק עכילטסירק יד

 .ןעדיי יד יּבגל תוחיצר עכילקערש לארשי ץרא ןיא ייס ןּוא

 ימהירעּב רעד טנּופעג ,טרעדנּוהרהָאי ןעט.12 ןּופ טפלעה רעד ןיא

 ָאלעדּוט ןופ ןימינּב רעדנעזײריטלעװ רעשידיי רעט

 .ןעדיי 200 יװ רהעמ טשינ ,םילשורי ןיא ןעלייװ ןייז תעשּב

 ןיק ןעגּוצצײרק יד ןרעיוד טרעדנוהרהָאי ןעט:13 םֹוצ ןיּב

 סָאװ ,תונּנס עלַא ףױא טקּוקעג טשינ רעֶּבָא .לארשי ץרא

 ןעט:12 ןּופ ךשמּב לארשי ץוא ןייק ןעמּוק ,געוװ ן'פיוא ןעהָארד

 . םילוע עשידי טנעזױט רָאּפ ַא ,טרעדנּוהרהָאי ןעעב ןּוא

 יָארע 1260 רהָאי ם'ניא .םינּבר עסיורג ךס ַא ײז ןעשיװצ ןוא
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 ןָא ןעכַאמ עכלעװ ,טיטבשיןעלָאגנָאמ עדליוו יד םילשורי ןרעּב
 ןערעװ ןעדיי ךס ַא .ןברוח ןעכילקערש 8 טָאטש רעד ןיא
 .טעטכינרעפ טרעװ ןעגעמרעפ רעייז ןוא ט'גרהרעד

 .רערעפ טרעדנוהרהָאי ןעט15 ןּוא ןעט:14 ןופ ךשסמב
 ןעמּוק סע .אּפָארײא ןיא עגַאל עשידיי יד רדסכ ךיז טרעג

 .דנַאלגנע ןּוא ףײהקנַארפ ןיא ןעדיי ןּופ ןעגנוּבײרטסױרַא רָאפ
 .טרעוו רעדנעל ערעדנַא ןיא ןּוא דנַאלשטײד ןיא עגַאל יד ךיוא
 ילקערש רעד רָאפ טמּוק 1492 רהָאי םניא ,עטלעפייווצרעפ ַא
 ךרוד טשרעהעּב ןערעװ ןעסַאמ עשידיי יד .דרפס שוריג רעכ
 .קרַאטשרעּפ ןיא קורדסיוא ןַא ןענּוטעג עכלעװ ,ןעגנומיטש:שואי
 ךיז טפַאש לארשי ץרא ןיא .ןעגנונפָאה עשיחישמישיטסימ עט
 ןיא ןעטסילַאּבַאק יד ןעשיװצ ןּוא תפצ ןּופ רעטנעציהלּבק רעד
 ,ן"ח יעדוי ןּופ להָאצ יד טסקַאװ טלעװ רעשידיי רעצנַאג רעד

 ןענופעג ּוצ תונובשח ןּוא םיפוריצ עשיטסימ ךרּוד ןעכּוז סָאװ
 - .הלואג רעד ּוצ געװ ןעטסעצרוק סעדי

 -ץרא ןרעּבָארע ,טרעדנּוהרהָאי ןעט:16 ןּופ ּבױהנָא ןיא
 דיי םעד יּבגל טנַארעלָאט ןענעז עכלעװ ,ןעקרעט יד לארשי
 עסיורג ַא .ללכּב ןעדיי יִּבגל ןוא לארשי ץרא ןיא בושי ןעש
 .-ידיי רעטמהירעּב רעד טָאה ףױה ס'נַאטלּוס םעד ףױא העּפשה
 .ךיז טגָארש רעכלעװ ,איש נה ףסוי ןַאמסטַאַאטש רעש
 סָאד .לארשי ץרא ןיא ןעדיי ןעצעזַאּב ּוצ ןַאלּפ ןטימ םּורַא
 רעד ןיא ןעסַאמסקלָאפ עשידיי יד יג ןעגנּונּפָאה עסיורג טקעװ
 ,טלעװ רעצנגג

 עשיחישמ ןיא ךייר זיא טרעדנוארהָאי עט.17 ןּוא עט.16 סָאד
 /ןיא זיא ןעכעל עשידיי סָאד רָאג טשינ .ןעדיי ייּפ ןעגנּוגעװעּב
 .לעפ עכילטסירק יד ךױא .,טרעטישרע ףיט טייצ רעניזָאד רעד
 עכילרעסיוא ןוא עכילרעניא עגידלַאװעג רעּביא ןעּבעל רעק
 עטײװ ףיױא רעדנעל עטנַאקעּבנוא ,עדמערפ טקעדנע'מ םייונש

21 



22 

 ףיױא באב העשת
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 ןעפַאש סע ,עיזַאטגַאפסקלָאפ יד ךיז טליּפשעצ סע ,ןענַאעקָא
 ץנַאג ,ןעגנוגעװעּב-עיצַאמרָאפער עלַאיצָאסיזעיגילער עסיורג ךיז
 רעגיהורנוא רעגיזָאד רעד ןיא .טרעדורעגפיוא זיא  אּפָאריײא
 .עג עשיטסַאטנַאפ ייװצ ַאּפָארײא.ברעמ ןיא ךיז ןעזייוװעּב טייצ
 .לעװ ;!כלומ המ לש ןוא ינבּוא רוה דוד :ןעטלַאטש

 ןּוא ןעדיי ןעשיװצ גנוגעװעב עקרַאטש ַא סױרַא ןעפור עכ
 .םיסנ ןעלהעצרעד ןערָאיזַאטנַאפ עגיד'הנושמ ייװצ יד ,ןעדיי:טשינ
 ,ןעײמרא ערעיײז ןעגעװ ןּוא םיטבשה תרשע ןעגעװ תואלשנו

 טסּפױּפ רעד .ל?ארשיץרא ןערעּבָארע וצ טיירג ןעהצטש סָאװ
 .נואוו ייװצ יד טימ ןעלדנַאהרעפ לַאגוטרָאּפ ןּופ גיגעק רעד ןוא
 ןעסַאמטקלַאמ עשידיי עטגיניײּפעג יד ייּב ןּוא ,םיחולש ערַאּברעד
 ףיוא ןעגנונעפָאה עשיהישמ יד טקרַאטשרעּפ ןערעװ אּפָאריײא ןיא
 ,גנוץיילרעד רעטנהָאנ ַא

 ַא ףוא טנערּברעפ ףוסל טרעװ ןכלומ המלש םגה ןּוא

 ,הסימת ַא ןיא טפרַאטש ינבוארה ךוד ןוא ןעפיוהרעטייש
 ,ןעגנומיטש עשיחישמ יד ףיוא גינעװ רהעז רעּבָא סָאד טקריװ

 / תורצ עשידיי יד ,לארשי תוצופת לכּב ךיז ןעטײרּפשרעפ סָאװ
 ַאּפָאריא ןיא ערעפסָאמטַא עשיטסַאטנַאפ עגידסלָאמַאד יד ןוא

 עלַא רַאפ ןעדָאפ ןעגיטסניג ןעכילנהעװעגרעסיוא'נַא ןעפַאש
 ןיא .ןעגנוגעװעב עשיחישמישיטסימ עכילגעמנוא ןּוא עכילגעמ

 .ָאיזַאטנַאפ עכילטסירק טנעדישרעמ ןעניישרע טייֵצ רעגיזָאד רעד
 סָאד ךיז טעװ 1666 רהָאי םיניא ןַא ,תואיבנ ןעגָאז סָאװ ,ןער

 .םילשורי ןייק ןערהעקקירּוצ לארשי קלָאּפ

 םיוא טכערּב טרעדנוהרהָאי ןעט.17 ןופ טפלעה רעד ןיא

 דנַאטשטױא ןעקַאזָאק רעשיניאַארקוא רעסיורג רעד ןעליופ ןיא
 סיוא ןעזָאל עשידנעטשפיוא יד .שארּב יקצינלעימכ ןַאדכָאּצ טימ
 ןּוא טעטש עשידי יד וצ ?כימרוק ןרָאצ ןעגיטולב רעיײז
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 .דרַאמ עכילקערש 8 ,ןעליופיסורד ןוא .חרזמ ןיא ןעלטעטש

 ינוא ,םיבּושי עשידיי רעטרעדנוה םּורַא טמהעג עילַאװכיּבױר ןּוא

 .(ח"ת תרזג) ןעדייל יד ןענעז גיד'ארומ ,תונּברק יד ןענעז גילהעצ
 סָאד םּורַא טּמַאכ סָאװ ,גנומיטש רעטלעפייװצרעפ רעד ןיא

 ןופ טלַאטשעג יד גנילצולּפ טניישרע ,םוטנעדיי-טלעװ עצנַאג
 :עגנָא יד ךיז םּורַא טרירטנעצנָאק רעכלעװ ,יב צ:יתּבש
 ,ןעגנונפָאה עשיטסילַאּבַאק ןּוא ןעגנומיטש עשיטסימ עטלעמַאז

 ןּופ ןיא רעכלעװ ,חישמ רעד סַלֵא ןעפָא ךיז טרעלקרע ןּוא

 עשידיי סָאד ןעוײלוצסיוא ידכּב ,ןערָאװעג טקישעגּפָארַא טָאג
 עשיטסַאטנַאפ יד .לארשי:ץרא ןייק ןערהיפּוצמײהַא סע ןּוא קלָאפ

 ?סקלָאפ עשידיי עסיורג טימ ךיז טימ טסייר גנוגעוװעּב.יבצ.יתּבש

 . םינבר ךס ַא ּולימֲא .הלואג רעד ךָאנ ןעצכעל סָאװ ,ןעסַאמ)

 יָאֹל ןוא תעדה בושי רעייז ןערילרעפ עטרהעלעג עשידיי ןוא

 :סקלָאֿפ עויטסעגוס ,עגידלַאװעג יד ךרוד ןעסיירטימ ךיז ןעז

 ײױזַא סלָאמַאד ןזיא ןויציתביש ןיא ןעּבױלג רעד  ,סעילַאװכ

 ַאזָאגיּפש ךּורּב יװ ,רצקנעד רעפיט ןּוא רעגיהור ַאזַא ּוליפא זָא ,קרַאטש

 רעד ןעגפוו "טַאטקַארט ןעשיטילָאּפ:שיגָאלָאעט, ןייז ןיא טּביירש
 .ץרא ןיא הכולמ עשידיי ַא ןעיוגוצפיוא סיײקכילגעמ רעטגָאג

 ,לארשי

 ןעדיי יב ןעגנוגעװעּב עשיססימ.שיטסיניצ עגיזָאד יד
 .רהָאי ןע0518 ןּופ טפלעה רעטײװצ רעד ּוצ זיִּב ןערעױוד
 טייז ןיא ןּופ ":ןענעז ןעקורדסיא עטצע7 ערעײז .,טרעדנּוה
 רערעדנַא ףעֶד ןּופ ןוא ,בוט םש לעב ןפ םוי דיס ח רעד
 רעקידהנושמ ףעֶד ,קנַארפ בקעי .םויקנַארפ רעד סײז

 טגידנעעג םירבה עגײנ טימ ןעמַאווצ טָאה סָאװ ,טסירוטנַאװַא
 "צעל רעד .ןעװעג יקַאט ןיא ,רעטסיולק ןעשילױטַאק ַא ןיא

 ;ןעריי יג יחישמ רעשלַאפ, רעט
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 ,רע יד ןיא ויא קלָאפ ןעשידיי ןופ ןעּבױלג:ןויצ רעד בוא

 ןעּבילּבעג ,םילשורי ןּברוח ן'כָאנ רעטרעדנוהרהָאי טכ ַא עטש

 רע טָאה ָאט ,רעשיאָארעהישירעטילימ ַא ,סָאמ ךעסיװעג ַא ןיא

 רקיעּב ןעמונעגנָא ,רעטרעדנּוהרהָאי ןהעצ עגידרעטעּפש יד ןיא

 .ןעמרָאפ עשיטסימ.ועיגילער

 יק דר א יִתָתשדַיב ּשֵּנַּב

 שה ןפ



 םוטנעדיי ןעשיאעּפָארײא ןופ עיצַאּפיצנַאמע יד (2

 טרעלנוהרהָאי ןעט:18 ןופ טפלעה רעטייװצ רעד ןיא
 ןערידיװקיל סע .ךירּברעּביא רעפיט ַא אּפָארייא ןיא רָאפ טמוק
 עײג .םוילַאדואעֹפ ןעשירעטלַאלעטימ ןּופ ךעלטשער יד ךיז
 ןיא ןעפַאש ןעגנּוזָאל עגיטסיינ עיינ ןיא ןעמרָאפ עשימָאנָאקע
 .טריװ רַאפ ףמַאק ןוא םרוטש ןּופ רעפסָאמטַא'נא אּפָארייאיברעמ
 טֿכערּב 1789 רהָאי םניא .טייהיירפ רעשיטילָאּפ ןוא רעכילפַאש
 .עכלעװ ,עיצולָאװער עשיזױצנַארפ עסיורג יד זירַאּפ ןיא סױא
 רַאפ "טייקכילרעדירּפ ןּוא טייקכיילג ,טייהיירפ , טרימַאלקָארּפ
 ,עיצַאנ ןּוא עיגילער ,עסָאר ןופ דישרעטנוא ןָא ןעשטנעמ עלַא
 ןיא טגיװעג גנואױשנַא.טלעװ עלַארעּציל.שיטַארקָאמעד עיינ יד
 קורדסיוא םוצ ןעמוק לַארעּביא ,רעגנעהנָא עסייה אפָארייא ץנַאג
 .ָאעלָאּמַאנ יד .ןעגנוגעװָאפ ערענָאיצּולָאװער ןוא עכילטירשטרָאפ
 ןעטכיגרַאפ יו ןּוא תונוחצנ עסיורג ּפָא ןעטלַאה ןעײמרַא עשינ
 יסנעבעל עטלַא ,עטלעמישרַאפ יד רעדנעל עטרעּבָארע יד ןיא
 | | ,ןעמרָאפ.סגנוריגער ןוא

 אפָארײא ןיא ךורברעּכיא רעגידלַאװעג רעגיזָאד רעד
 ינַארפ עכיירגו יוד ,ןעדײ יד ןּופ עגַאל יד .לַאקידַאר טרעדנע
 טימ טגיטכערעבכיילג ןעדײ יד טרעלקרע עיצולָאװער עשיזיוצ
 ַאטָארײא.לַארטנעצ-וא.ברעמ ץנַאנ ןיא .דנַאל ןיא רעגריצ עלַא
 רעד .ס'ָאטעהג עשירעטלַאלעטימ יד ןּופ ןרעיפ יד ןעלָאפ
 ןעגױָאד םעד ןיא ךױ טלעקיװטנע רעכלעװ ,םזילאטיּפָאק
 רַאפ ןעדײ יד טלעטש ָאפמעט ןעלענש רהעו ַא טימ דָאירעּפ
 םעד רָאפ ןרעיוט יד ְךיו ןענעפע לָארעביא ,ןעבַאגפױא עסיורג
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 ףָאמגײא טימ ,ןעשטנעמ ןעשידיי ןעטעטכַארעפ ,ןעטגלָאפרעפ
 ענייז ןּוא טפול רעשירפ ,רעײנ ַא רָאג טימ ךײי רעד טמעטָא
  ףעכילרעה רעד ּוצ החמש רַאפ ןעצנַאלג ןעגיוא עטעטכַאמשרעפ
 יוטעצ ,ט'רוכשרעפ ןערעװ ןעדיי יד ,ןוז.רּוטלּוק רעשיאעּפָארײא
 .םעױג רעד טימ ךיז ןעפרַאװ ייז ןוא ךיירפ סיורג רַאפ טלעמ
 םעד תבוטל טעברַא רעד ּוצ עיגרענע ןוא תובהלתה רעט
 ,םזילַארעּביל ןעגיטסייג ןּוא ןעכילטּפַאשטריװ

 .תישמ עשיטסימ יד ןעדיי יד יב טצעי ןעדניװשרעפ סע
 יא פי + } ַא מ ע .,רעטרעדנוהרהָאי ענעגנַאגרעפ יד ןּופ תומולח
 טָא -- גנוגיטכערעבכײלג עכילשטנעמ ןּוא עשידירפ -- עיצי

 םּוטנעדיי ןעשיאעפָאריײא םנופ ןּבילגיחישמ רעײנ רעד זיא סָאד
 .עטניא ןּוא ךנעגּוי עשידיי 97 .טרעדנוהרהָאי ןעט:19 םעד ןיא
 גנודליפ ןופ סמערָא יד ןיא ךילטּפַאשנעדיײל ךיז טפרַאװ ץנעגיל
 -דארטיזעיגילער עטלַא יד טימ רעּביא טסייר יז ,רוטלּוק ןּוא
  ףָאפ קירּוצ טשינ וליפא טקערש יז ,ןעמרָאפ-סנעּבעל עלענָאיצ
 סלֵא טרינפעד עניײה ךירניה טָאה סע ןעכלעװ ,דמש םעד
 םינּבר יז ,ירוטלוק עשיאעּפָאריײא יד ןיא טעליביסטירטנייא  םעד
 .כעמ םעד טימ ןעסירעגטימ ןערעװ עטרהעלעג עשידי יד ןּוא
 טזָאל סע סָאװ ,ןעװעטַאר ּוצ רונ ןעוורּפ יז ,םָארטש-טײצ ןעגיט
 ןעשידיי םעד ןעצינערגעּב יז ,םוטנעדיי ן'רַאפ ןעװעטַאר ךָאנ ךיז
 םימ ןּוא ,טײקירעהעגנָא רעזעיגילער-ןייר רעטכײל א ּוצ תוהמ
 ,ץיצַאנ ןעשידיי םעד יז ןעריצודער ןעמרָאפער ןופ ףליה רעד
 םעינַאמערעצ עלענָאיסעפנָאק רָאּפ א ּוצ טלּוק ןעלעוטיר-לַאנ
 טכלעװ ,עיסימ רעסיורג רעד ןעגעװ ןעגידערּפ יז .םיגהנמ ןּוא
 ןוא םלועה תומוא יד ײּב םוטנעדי סָאד ןעליפרע ּוצ סָאה סע
 טעװ עיגָאלָאעדיאיעיסימ רעגיזָאד רעד טימ ןַא ,ןענעכער ײז
 ןעײג ַא ןעמוקעב םוטנעדי עטרילימיסַא ןּוא עטרימרָאפער סָאד
 ,ט'נָאולעדנעמ יד ןופ גנונכער יד רעגָא ,טלַאהגיאסנעּבעל
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 סָאד שלַאפ רַאפ סױוַא ךיז טזייװ ס'רעגייג ןּוא ס'רעדנעלדירפ

 ּוצ ידכּב ,ךעלטסגיק ּוצ ןוא ןעקורט ּוצ זיא םוטנעדיײ:םרָאפער

 יניא ןּוא דנעגּוי רעשידי רעד רַאפ טלַאהניאטנעּבעּל ַא ןעפַאש

 .-ָאריײא ּוצ גנַארד רעד ןעדיי ייּב טרעװ רעסערג ץלַא ,ץנעגילעט

 יד טרעװ רעכַאװש ץלַא ,עיצַאזיליװיצ ןּוא רוטלוק רעשיאעּפ

 רעכילרהעפעג ץלַא ןּוא טייקנעדנוּבעגּוצ עלענָאיצידַארט.זעיגילער
 | / .תפגמ.ןמש יד טסקַאװ םויק ןעשידיי ן'רַאפ

 ןענעז עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ סעילַאװכ יז

 י.מיא רעשיסּור רעסיורג רעד ןּופ סעגערּב יד ּוצ זיּב ןעמוקעגּוצ

 טנופ ןינּב בורו ןינמ בור רעד טניואוװעג טָאה סע ּואֹװ ,עירעּפ

 .ךיז ןעטײהּפשרעפ םוטנעדיי ןעשיסּור ןיא ךיא .קלָאפ ןעשידיי

 גנוגיטכערעּפכיילג עגידלַאּב ַא ףיוש ןעגנונעפָאה יד ?ענשצילּב

 ןעגעװ הרות עינ יד טמּוק ןילרעּב ןּופ .עיצַאּפיצנַאמע ןוא
 ירעטכיד רעד  .םּוטנעדיײײמרָאפער ןּוא גנּודליּב רעשיאעּפָארייא|

 םייל הדוהי ,רעגַאל:הלּכשה ןעדנעפמעק םעד ןּופ רלָארעה רעש

 ידוהי היה, :עלָארַאּפ-טייצ ענערָאװעג:טמירעּב ןייז טפרַאװ ,ןָאד רָאג

 :ָאקינ ןערַאצ יד ןּופ ןעגנוריגער יד "ךתאצב םדאו -- ךילהאּב
 ןעטכַארט ןעטייװצ םעד רעדנַאסקעלַא ןוא ןעטשרע םעד יַאל

 ןעדיי יד ןעריציפיסור ּוצ ,תופידר ןּוא תורזג טימ ,ןעלטימ עלַא טימ
 גירפייא טעּברַאי"רוטלּוק, רעגיזָאד רעד יײפ ןערעװ יײז ןוא

 .הלּכשה םעד טימ ,רעגידערפ.הלכשה יד ףךרוד טציטשרעטנוא

 יד םגה ןּוא שארּב (1860-1788) ןָאזניװעל רעב קחצי .רעטָאפ

 ןעטלַא רעײז יב רעטײװ ךיז ןעטלַאה ןעסַאמסקלָאפ עשידיי
 ערעסערג עלַא ןיא ךָאד ךיז טעטײרּפשרעּפ .,,רעגייטשסנעבעל

 ערעכײר יד ןעשיװצ ,סעדָא טָאטשנעפַאה רעד ןיא טרפּב ,טעטש

 ַאּפוצ עלעירעטַאמ ןוא עגיטסייג יד ןעניירק.םירחוס עטלעטימעּב ןֹוא

 טרידוטש עכלעװװ ,טנעגוי יד .הביבס רעשידיייטשינ רעד ּוצ גנוס

 .ןעטלַאטשנָאסגנודליּב ערעדנַא ןיא ןּוא ןעטעטיסרעווינוא יד ףיוא
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 יז ןוא גנוגעװעּב רערענַאיצולָאװער רעד טימ ןעסירעגטימ טרעװ

 ױזַא ןּוא -- .םוטנעדיי ןּוא ןעדיי ןּומ ןעסיװ םשינרָאג ליװ
 םעדעי טימ -- טכַאװשעגּפָא םוטנעדי.הרזמ ם'גיא ךיא טרעװ
 םרָאפ - סגעּבעל עלענָאיצידַארט .עיגילער יד -- רהעמ גָאט
 יסַא עלערוטלוק ןוא עכילכַארּפש יד רדסּכ טסקַאװ סע ןוא
 | ,עיצַאלימ

 טמּור םוטנעדיי ןעשיאעּפָארײא.ברעמ ןיא הפגמ.דמש יד
 יײטסקלַאֿפ עשידיי עמורפ יד ךצמ עיצקַאער עפרַאש ַא סױרַא

 טרהיפ רוסלוק יד םיוא םיגיהנמ ןוא םינּבּר ערעייז ןּוא ןעל
 טשינ ןעמ רָאט ָאט ,ךמׂש ןּוא עיצַאלימיסַא ,עיצַאמרָאפער ּוצ
 *על ןעשידיי ןעטלַא ןעגיטציאזיּב םעד ןיא ןערעדנע טשינרָאג
 רעשידי רעד ןופ הבושת יד זיא סָאד טא -- רעגײטשסנעּב
 ,ןעגנופערטש עריא ןּוא עיצַאמיצנַאמע רעד יבגל עיסקָאדָאטרָא

 ןעמהענמֹורַא רעדיװ ןעּבעל עשידיי סָאד ?יװ עיסקָאדָאטרָא יד

 ןוא ןעצעזעג ןוא םיגיס עזעיגילער.לענָאיצידַארט עטלַא יד טימ

 .םיֹוא ןענַאק יז טעװ ןפוא םעד ףױא ןַא ,ןײא ךיז טדער יז

 יַאזיליװיצ ןּוא רוטלוק רעשיאעפָארײא ןופ םרוטש םעד ןעטלַאה
 ירַאמסנעּבעל עטלַא יד גיד'תונטחרבנוא טרעטשעצ רעכלעװ ,עיצ

 ,עיסקַאדָאטרָא יד רעּבָא ,סָאג רעשידי רעד ןיא ךיױא ןעמ
 יֹעד טָאד טָאה םעה ךחא יװ ?םוטנעדיי עטרענײטשרַאפ, סָאד
 יָארּפ ןעכילטכישעג םעד ןעטלַאהוצפיוא חוכב טשינ זיא (טריניפ
 ידי עטסנעלק יד ןיא וליפא ןײרַא טגנירד הלּכשה יד .סעצ
 ייתצ ןוא תובישי יד ןופ םירַא טסײר יז ןוא ןעלטעטש עש
 יי עשיסקָאדָאטרָא ףעטנעזױטנהעצ ןּוא רעטנעווט םישרדמ
 ,טיילעג

 םיטנעדיי;םרָאפער םענעקורט םעד רַאֿפ רעקרַאטש ךס ַא
 .ַאפיצנַאמע יד ןיא עיטקָאדָאטרָא רעטרעװילגרַאפ רעד רַאפ ןּוא
 .גרעגיטעב יד 779 ןוא ףיהי ןעשידיי םייפ טמַאש עכלעװ ,עיצ
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 (1793) עיצולָאװער רעד ןופ ןחצנ םעד ןרעייפ ןעדיײ עשיזיוצנַארפ
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 ףימת ףיוא עגַארפ עשידי יו ןיוש זיא טָא זַא ,עיוליא עד
 .גוא ןעדיי יר ןופ עּבַאגפױא עטצעל יד ןיא סע ןוא טזײלעג



 םויטימעסיטנַאדָאעג רעד 6

 טמּוק טרעדנוהרהָאי ןעט.19 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא
 טגידגע סע .ךורברעביא רעפיט ַא אּפָארײא ןיא רָאפ רעדיוװ
 טסילש סע ןּוא םוילַארעּביל ןעשיטילָאּפָאמסָאק ןּופ טיײצ יד ךיז
 ..טריװ ם'ניא ,דָאירעּפ.גנַארד ןּוא .םרוטש ןייז םזילַאטיפַאק רעד
 ךיז טפרַאשרעפ סע ,ןעסיזירק רָאּפ ןעמּוק ןעּבעל ןעכילטּפַאש
 קרעװדנַאה ,עירטסּודניא ,לעדנַאה םייּב ףמַאק:ץנערוקנָאק רעד
 ןעטערט ענערַא רעשיטילָאּפ רעד ףיוא .סעיסעפָארּפ עיירפ ןּוא
 .יװָאש ןעגידערפ סָאװ ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאנָאיצַאנ  ,עיינ ףיוא
 טהעטשטנע דנַאלשטײד ןיא .םזיטימעסיטנַא ןּוא סָאה ןעשיטסינ
 ּוצ ךיז טהימעּב רעכלעװ ,םזיטימעסיטנַאנעסַאר רענרעדָאמ רעד
 ינעסיװ ַא ,רוטַארעטיל רעצנַאג ַא ןופ ףליה רעד טימ ,ןעפַאש
 ,פָארּפפ .סעירָאעט עשידיײ-יטנַא ענייז רַאפ עגַאלדנּורג עכילטפאש
 ןוא ןעלרעּבמעשט ,טס .ה ,גנירהיד .פָארּפ ,עקשטיירט ךירנייה
 ןוא ןעגנולמַאזרעפ.סקלָאפ ףױא .,עסערפ רעד ןיא .(ערעדנַא
 יירֿפ ןּוא ןעפָא דנַאלשטיײד ןיא טריסיגַא ףעלהַאוטנעמַאלרַאּפ יב
 טהעטש עכלאװ ,ײטרַאּפנעסַאמ עשיטימעסיטנַא'נַא ןעדיי ןעגעג
 ,רעקעטש ףלָאדַא רעגידערטיףיוה ןּופ גנורהיפנָא רעד רעטנוא
 .עװעּב עשיטימעסיטנַא עסיורג ַא ךיז טריזינַאגרָא ךיירטסע ןיא
 ןיװ ןוֿפ רעטסיימעגריּב ןערעלּוּמָאּפ םעד ךרור טרהיפעננָא ,גנּוג
 ןעכָארּפשעגסױא'נַא טשרעה עינעמור ןיא ,רעגעול לרַאק .רד
 עגיטולב סיוא ןעכערב דנַאלסור ןיא .םישזער רעכילטגייפנעדיי
 :עּב יד רָאפ טמּוק ךײרקנַארפ ןיא .ןעמָארגָאּֿפ עשידיײייטנַא
 רעסיורג רעד ךָאנ רהָאי טרעדנוה ןוא ערעפַאיסופיירד עטמהיר
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 יַאֹּפ ןופ ןעמַאג יד רעביא טעװעשּוּב עיצולָאװער רעשיזוצנַארפ
 . ןעגנּוזָאל עשינַאגילוכ גידנעפרַאװ ,ןֹומה רעשיטימעסיטנַא'גָא זיר |

 י!ךירקנַארפ ןּופ סױרַא ןעדי יד טּביירט, "!ןעדיי יד טגָאלש,

 רערעסערג ַא טנױאװ סע ואװ ,רעדנעל עלַא ןיא טעמּכ
 .עּב עשיטימעסיטנַא עטייזינַאגרָא'נַא טהעטשטנע ,בּושי רעשידיי
 .ןעדיי רעזעיגילער רעטלַא רעד רהעמ טשינ זיא'ס  .גנוגעוו

 ,םזיטימעסיטנַאיָאענ ַא זיא סע .רעטלַאלעטימ ם'נופ סַאה
 עשיסַאר ןּוא עלַאנָאיצַאנ ,עכילטּפַאשטריװ טימ טרירעּפָא רעכלעוו
 דָארג ןעגנּוזָאל עשירעצעה ענייז רָאפ טניװעג ןּוא ןעטנעמּוגרַא
 .ּוטס יד ןענעז סנעטסניימ .ןעסַאלקסקלָאפ עטעדליּבעג ,ערעכעה
 ינַאיָאענ םנּופ רעגערט-ןענהָאפ יד ץנעגילעטניא יד ןּוא ןעטנעד
 עכלעװ ,עיצַאלימיסַא רעד ןּופ עיגָאלָאעדיא יד םזיטימעסיט
 גנּולקיװטנע רעד טימ זַא .ַאמגָאד רעד ףיוא טיוּבעגפיוא זיא
 ,םזיטימעסיטנַא רעד טעדניװשרעפ רוטלוק ןֹוא גנודליב ןיפ
 .לַאעריטשינ ןּוא שלַאפ גידנעטשלּופ רַאפ סױרַא ךיז טזײװ

 טשינ ןעדיי יד ךיז ןעמענ טײצ רע טש לע רעד ןיא רעּבָא

 יעװעּב רעשיטימעסיטנַא רעדנעסקַאװ רעד טימ רעּביא קרַאטש
 :.לעטימ ם'נּופ םרָאּפ עװידיצער ַא רַאפ סָאד ןעטלַאה יז ,גנּוג

 .טירשטרָאּפ רעד .ןעדניװשרעפ דלַאּב םתס'נמ טעװ סָאװ ,רעטלַא
 ץנעגילעטניא יד ןּוא טנעגּוי יד ,םּוטנעדיי ם'נומ לייט רעכיל
 גיטײצכילגע רעדנעסקַאװ רעד ףױא ןעגנּונּפָאה עסיורג ןעגייל

 יעװעּב רעשיטסילָאיצָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא (םזיטימעסיטנַא ן'טימ

 יעסיטנַאירענָאיצקַאער יד וצ ןעכַאמ ףוס ַא ףוַאד עכלעװ ,גנוג

 ייװ ,עיזַאושזרּוּב עשידיי יד .קלָאפ םינופ ןעגנומיטש עשיטימ
 .רַאּפ עלַארעּביל עכיירסולפנייא יד טימ ןעדנוברעפ גנע ,רעד
 ןעלעװ ןעגנוריגער יד זַא ,טגייצרעּביא גידנעטשלופ זיא ,ןעייט

 עשיטימעסיטנַא ענעדישרעפ יד טימ ןעּבעג הצעינַא טכייל ךיז
 ןערָאסעּפָארּפ עשידיי עכיירטסיג רעצעה ןּוא ןעגָאגַאמעדטקלָאפ



 עכלעװ ,ןענײרעפ:רהעװּפָא עלעיצעּפס ןעפַאש רעלעטשטפירש ןוא
 .טשינ םעד ןעזײװעּב ןעטַארעפער ןוא רעכיב עטּוג טימ ןעפראד

 = .םזיטימעסיטנַא רעד זיא סע ךילדעש ןּוא שלַאפ יװ ,ןעדיי
 ֿפשיאעּפָארײא סָאד ךיז טלַאה ץוח י573 םגה ,רעּבָא

 ףיט ךילרעניא ךָאד סע ןיא .לופכגנונפָאה ןוא רעכיז םּוטנעדיי
 נָא ןעדנעכַאװפױא םעיינ טעד בילוצ טגרָאזעּב ןוא טגיהורנואעב
 .ָארנָאּפ יד תעשּב קורדסיוא םוצ 07ו3 סמוק סָאד םזיטימעסיט
 .ךײרקנַארּפ ןיא ערעפַא:סופיירד רעד תעשּב ןוא דנַאלסור ןיא ןעמ
 :רע יד ךיז ןעזײװ סע ,שפנה ןוּבשה ַא ןעכַאמ ּוצ ןָא טציוה'מ
 עכנַאמ ןיא טכַאװרע סע ,ןעגנּומיִטש עשיטסינויצ ענרעדָאמ עטש
 ףיוא ןעטערט סע ,ןעסיװעג עלַאנָאיצַאנ סָאד ןעזיירק עשידי
 ןעט:19 ןופ ףוס םוצ ןוא רע קסניפ ןָאע7 ,סעה הש מ
 .5 צ ר ע ה ר ָא ד ָא ע 0 גיהגמ רעסיורג רעד טרעדנּוהרהָאי
 ס'לצרעה ךָאנ ליפא ,םזינויצ רעגרעדָאמ רעד טָאה רעדײל
 ברעמ ןיא .םוטנדיייחרזמ ןּופ לײט ַא ןיולּב טשרעהעג ,טירטפיוא
 ןעגגַאגעג רעטײװ םוטנעדי ןּופ בור רעסיורג רעד ןיא אּפָארײא
 רעד זיא ,ףוס:לכ:ףוס זַא ,גידנעּביולג ,עיצַאלימיסַא ןופ געװ םעד
 .גנוניישרע עדנעהעגרעּבירָאפ ַא זיולּב םזיטינעסיטנַא! :ָאעג

 ם'נופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא גנולקיװטנע עשירָאטסיה יד
 .עלטיה ןּופ ןוהצנ םייּב טגייה טלַאה עכלעװ ,טרעדנוהרהָאי ןע0
 ןּוא רָאלק טָאה ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ןּוא דנַאלשטײד ןיא םזיר
 עגיזָאד יד ןעזעװעג ויא סע שלַאּפ יװ ,טריטנעמּוקָאד ךילטייד
 - -עּפָארײא ןּופ ןעּבױלג-עיצַאּפיצנַאמע רעגירהעייס רעד ,גנּונעּפָאה
 יעטיִּב ,עשיגַארט 8 סלַא ןעזיװעגסױרַא ךיז סָאה םּוטנעדיי ןעשיא
 .עיזוליא ער
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 עינָאלָאעריא רעשיטסינויצ רעד ןופ תוהמ רעד (

 זַא ,ןענימ ּוצ ןעזעװעג שלַאפ ירמגל רעּבָא טלָאװ סע -|
 ײמעסיטנַא ןּופ אצוי ?עוּפ א יװ ,רהעמ טשינ ןיא םזינויצ רעד
 לעטיּפַאק ןעטשרע ם'ניא ןעביושעג ןיוש ןעּבָאה רימ .,םזיט
 .טַאַאטש-ןּוא רעלַאנָאיצַאנ ןופ לַאעדיא רעד זַא ,ךּוּב רעזנּוא ןּופ
 ןּוא רעטשרע רעד רעקלעפ עלַא יײיּב יא טייהיירפ רעכיל

 טמהענ לַאעדיא רעגיזָאד רעד .טלַאהניאסנעּבעל רעטסקרַאטש
 "-גידעּב יד טול ןוא טײצ רעד טול ,ןעמרָאּפ ענעדישרעפ ןָא
 ןעגנוגינײּפ ןיא ןעגנוגלָאפרעפ ןענעז ,ךילריטַאנ ןּוא ,ןעגנוג
 טשינ .רעגיטכעמ ןּוא רעכילטפַאשנעדיײל םיא ןעכַאמ ּוצ לגוסמ
 ,םזינויצ םעד עגונּב קלָאפ ןעשידיי םייַּב ךיוא סע ןיא שרעדנַא
 ןופ ליּפשייּב ַא טימ ןערירטסוליא סָאד ךיז טזָאל ןעטסעּבמַא
 .רעּביואידרע רעד רעטנּוא זַא ,טפָא טפערט סע :רוטַאנ רעד
 טשינ טָאה רעכלעװ ,לַאװקרעסַאװ רעסיורג ַא ךיז טלעמַאז ךַאלפ
 / יַצּולַּפ ,ךַאלפרעּבױאידרע רעד ףיוא ןעניישרע ּוצ טייקכילגעמ יד

 יָארּפ רענילק ַא ,יונש רעשיגָאלָאעג ַא רָאפ רעּבָא טמּוק גניל
 טצירּפש לַאװק רעד ןוא ץרּוטשמּוא רעסיורג ַא רעדָא סעצ-

 רעדיװ ךיז טרעדנע םּורַא טייצ ַא ןיא ;חוּכ ןעצנַאג ן'טימ סױרַא
 :ניװשרעפ לַאװק רעד ןוא יוּבפיױא ןעשיגָאלָאעג םעד ןיא סעֿפע

 קנַאד ַא - םורָא טײצ ַא ןיא - ידכּב ,ךרע רעד רעטנּוא טעד

 טימ ןעניישרע ּוצ לָאמנײאכָאנ טנעדיצניא ןעשיגָאלַאעג םעיינ ַא
 עּבלעז סָאד .ךַאלפרעּבױא-דרע רעד ףיוא טּפָארק רעצנַאג ןייז
 רעטרעדנּוהרהָאי ןהעצנינ יד ךשמּב ,םזינויצ ץטימ רָאּפ טמוק
 עשלַאפ גידנעטשלּופ ַא ןכל ןיא סע .םילשורי ןברוד םעד טייז
 ָאט ,םזיטימעסיטנַא רעד טשינ ןעװ זַא ,ןעניימ ּוצ ,גנּוסַאפיוא
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 'קריו רעד ןיא .טריטסױקע טשינ ללכּב םזיניצ רעד טלָאװ

 יָאיצַאנ רעד זַא ,םרוג זיֹולְּב םזיטימעסיטנַא רעד זיא ,טייקכיל

 .עּברעטנוא םעד ןיא ךיז טלעמַאז סָאװ .לֵאװק רעשיטסינויצ-לָאנ

 ריִא ןיא ןעגנירדנײרַא לָאז .המוא רעשידַײ רעד ןּופ ןייזטסואוו

 רעד ףױא סױרַא חֹוּכ ןעצנַאג ןייז טימ לָאז ןּוא ןייזטסּואװעּב
 ןעּבעל:סקלָאפ ןעשידי םעד ןופ ךאלפרעכיוא

 ףמַאק רעגירהעי:130 רעד זַא ,טשינ ךיוא טלַאה טזינויצ רעד

 ןעזעװעג זיא עיצַאּפיצנַאמע רעכילשטנעמ ןּוא רעכילרעגריב רַאט ||

 רעד סָאװ - !ןפיהל דָארג .ךַאז עשלַאפ ןוא עגיטיונ:טשינ ַא
 ,עיזד לי א-עיצַאּפיצנַאמע יד ןיא ,שלַאפ רַאפ רעּבָא טלַאה םזינויצ
 "יא יד ןעדי ייּב ןעפַאשעג תורוד ײרד ןּופ ךשמב טָאה עכלעוו

 - ןיטולהחל זיא גנוגיטכערעּבכיילג רעשידיריוי רעד טימ זַא ,גנוגייצרעב

 .רעכילשטנעמ רַאּפ ףמַאק רעד  .עגַארּפ עשידיי יד טזיילעג

 זיא תּולג ןיא גנוגיטכערעּבכיילג רעלַאנָאיצַאנ ןּוא רעכילרעגריב

 יד רַאפ עּבַאגפױא עגידנעװטיונ ַא רעטייװ טּביילג ןּוא ןעזעװעג

 רעּבָא .ַארָאּפסַאיד רעיײז ןּופ רעדנעל עלַא ןיא םיבּושי עשידיי

 םעד טשינ ןפוא םּוׁשּב טגידעלרע ןייל ַא עיצַאּפיצנַאמע יד

 / .םעלּבָארּפ ןעשידיי ם'נופ ןרעק ןעכילטנעגייא
 רעד  ןּופ סױרַא טהעג םזינויצ רעד !טשינ סָאװרַאּפ ןּוא

 רעהירפ .ךיז ןעזּומ ,עיצַאנ ַא ןענעז סָאװ ,ןעדיי זַא ,החגה

 :סיה םעד *צ ,חרכהּב רעדָא ןֹוצרּב ,ןעסַאּפּוצ ,רעטעּפש רעדָא

 ינּוהרהָאי טייז טשרעה רעכלעװ ,ץעזעג ןעשיגָאלָאיצָאס:שירָאט
 .לעװ ןּוא טלעװ רעצנַאג רעד ןיא רעקלעפ על ַא יּבגל רעטרעד

 ,ערעדנּוזעּב ריא ןעּבָאה לָאז עיצַאנ ע ד עי זַא ,טגנַאלרצפ רעכ

 ןעריפ ןענָאק לָאז יז רעכלעװ ףױא ,עירָאטירעט עלַאנָאיצַאג

 עיצַאנ עשידיײ יד ןמז לֹּכ .םויק ןעכילטַאַאטש-לַאנָאיצאנ ריא
 ןייז ןכל יז טעװ .עירָאטירעט ענעגייא ריא ןעציזעב טשינ טעװ

 יז .ה ,ד ,טלעװ רעד ןיא רעקלעפ על ַא ןעשיװצ סהָאנסױא'נָא
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 ןקידערּפ םוש ןײק ןוא .עלַאמר ָאנ:טשיג 8 ןיז טעװ

 עיסימ "רעשירָאטסיה, ןּוא "רעגילייה, רענעי רעדָא רעד ןעגעוו

 טשינרָאג ץעועג:רעקלעפ םענרעזייא ןעגיזָאד סעד ןיא טעװ
 .םיד ּוצ ןיז ןייק טשוני ךיוא טָאה'ס .ןיעדנע ּוצ ןייז תלֹוכיּב
 -עּב םוטנעדיי ם'נופ בצמ רעלַאירָאטירעט:סקע רעד יצ ,ןעריטוק
 ,טעטילַאמרָאנ:רעּביא'נַא רָאג רעדָא טעטילַאמרָאנ-רעטנּואינַא טייד
 ןוא ,טעטילַאמרָאניטשינ ןּופ דנַאטשּוצ ַא סָאד ןיא םינּפ לֹּכ לע
 -טשינ ןופ בצמ ַא ײַּב ,עיצַאּפיצנַאמע יד טשינ ןָאק ,ױזַא ּבױא
 .ידיי רעד ןּופ גנווײל יד סלַא ןערעװ טכַארטעּב ,טעטילַאמרָאנ
 ןּוא עכילטנעגייא ידּפָא טשינ ךָאד טפַאש יז לײװ ,עגַארּפ רעש
 .טעטילַאמרָאנטשינ רעשידיײ רעד ןּופ הּבס עטסלַאנידרַאק

 .ָאטירעט עלַאנָאיצַאנ ענעגייא ריא ןָאק המּוא עשידיי יד
 .ןיא רָאנ סָאװרַאפ .ל א ר שי ץ ר א ןיא רָאנ ןעמּוקעּב עיר
 עשירָאטסיה טעדיישנע ןיוש ןעּבָאה םעד ןעגעװ ןלארשי ץרא
 ָאטירעט ענעגיײא'נַא ,םימעט עלענָאיצידארט ןּוא עשיפַארגָאעג
 16 עצנאג סָאד זַא ,טשינ רעּבָא טסײה לארשי ץרא ןיא עיר
 /ימע ןעזּומ ןּוא ןעפרַאד לָאז קלָאפ שידיי עקינָאילימ.18 רעדָא
 םלועה תומוא ערעדנא ײּב ךױא .לארשי ץרא ןײק ןערירג
 ןעצינערג יד ץּוחמ עיצַאנ רעד ןּופ לײט רעסױרג ַא טניֹואו
 ב ע ד ןיא ךיוא ןעליװ רימ .עירָאטירעט רענעגייא רעד ןופ
 .רעקלעפ ערעדנַא ןופ םהַאנסױא ןייק ןייז טשיג טרּפ

 יויצ ןּופ ךוסי רעד טהעטשעּב ןעטגָאזעג ןעּבױא םעד ןיא
 .עגסױרַא טקנופדנַאטש ןעגיזָאד םעד ןּופ ןימאמ ינא ןעשיטסינ)

 טעטיויסַאּפ עגירהעי:100 יד זַא ,םזיניצ רעד טלַאה ,גידנעה
 יּבבל ,הפוקּת:עיצַאּפיצנַאמע רעד תעשּב ,םוטנעדייטלעװ ןּופ
 טָאה'מ ,רעלהעפ רעשירָאטסיה רעסיורג ַא ןעװעג זיא ,לארשי:ץרא
 .נַאמע דעד ףיוא טזָאלרעפ טנעצָארּפ טרעדנּוה ףיוא ,ןעצנַאגניא ךיז
 ירָאטסיה ענעדישרעפ יד טצונעגסױא טשינ טָאה'מ ןּוא עיצַאּפיצ
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 יץרא ןעיבוצפיוא ידכּב ,ערענעלק ןּוא ערעסערג ,ןעטנַאש עש
 ךיז טָאה טרעדנוהרהָאי ןעט:18 ןופ טמלעה רעד ןיא , .לארשי
 ע ש י ט ס י מ-שיטסינויצ יד טגידנעעג קלָאפ ןעשידיי םייּב
 .רהָאי ןעט:19 ןופ טפלעה רעטייװצ רעד ןיא טשרע ןוא הפוקת !

 .ייצ .הפוקּת על ַא ע רישיטסינויצ יד ןָא ךיז טּבױה טרעדנוה
 רַאפ עטצּונעגסױא-טשינ רהָאי 100 ןעגיל תופוקת עדײּב יד ןעש
 זיא עכלעוו ,עזיוּפיתורודיירד עשיגַארש ַא טגיל ,לארשיץרא
 .יא:עיצַאלימיסַא ןוא .עיצַאּפיצנַאמע עדנעצשילּב טימ טליסעגסיוא
 ףךילטנירג יװַא ןוא טכײל ױזַא רעטעּפש ןעּבַאה סָאװ ,סעיוול
 :עגקעװַא רהָאי 100 יד ןופ ךשמּב ןעדי יד ןעטלָאװ .טצַאלּפעג
 הָאפ טייצ ןוא ךלעג ,עיגרענע רעייז ןופ לײט ַא ןיולּב ןעּבעג
 קלָאפ ןעשידיי ןופ עגַאל עגיטנייה יד טלָאװ ָאט ,לארשי:ץרא
 .ערעדנַא'נַא רָאג ןעזעװעג

 ױעד ןעגעװ ךיז טלעדנַאה טצעי .הוה הוהד המ רעּבָא
 .נַאמע ןּופ טיײצ יד ןַא ,ןעניימ ּוצ שלאפ ןיא ָאד ןּוא .טפנוקוצ
 רעד ןיא טנייה וליפא .רעּבירָאפ ירמגל ןיוש זיא סעיזּוליא-עיצַאּפיצ
 רעטנעזױט רעטרעדנּוה ןענַאהרעּפ ךָאנ ןענעז הפּוקתירעלטיה
 זיא'ס זַא ,רעטײװ ןעּבױלג עכלעװ ,ןעדיי עגנוי טרפּב עדי
 ןופ גנּוַאש רעד ןָא םעלּבָארּפ ןעשידי ןּופ גנוזײל ַא ךילגעמ
 טשינ ןיא'ס .,לארשי ץרא ןיא רעטנעצ ןעכילטָאַאטש-לָאנָאיצַאנ ַא
 סנעטסיימ זיא םולח-עיצַאּפיצנַאמע רעגיטנייה רעד סָאװ ,גיטכיוו
 .ָאס ןעשיטסיסקרַאמ ןופ רענהעפ עטר יד טימ ןעדנוברעפ
 ידי עטלַא יד סָאד זיא ןתמֹא רעד ןיא .םוינּומָאק ןוא םזילַאיצ
 ןעיינ ַא טימ םגה ,עיזוליא-עיצַאּפיצנַאמע ןוא .עיצַאלימיסא עש
 7 ,טרעײלשעג רילָאק

 עּלַא ץָארט זַא ,הנּכס ַא ןענַאװרעּפ רעטײװ ןכל זיא'ס
 טעװ ,רעטנהעצרהָאי עטצעל יד ךשמּב ןעגנורהַאפרע ערעטיּב
 .רעמ עיגרענע רעשידי רעד ןופ ?ײט רעסױרג ַא אבהל ךיוא

 * ' ׂש
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 סָאװ ,סעיצקַא ןּוא ןעגנוגעװעּב עדמערפ ףיוא ןערעװ טעװעלכַאט
 :ײל רעכילסנעגיא רעד ףיוא ןייז עיפשמ טשינרָאג טימ ןענָאק
 ןעגעג םזינויצ ם'נופ ףמַאק רעד ,םעלּבָארּפױעדי םעד ןּופ גנוז
 :נערַאֿפ טשינ ךָאנ ,רעדײל ,ָאזלַא זיא רקש:עיצַאּפיצנַאמע םעדי

 יֲאֹד רעד ?ײװ ,רעטכײל ןיק טשינ זיא ףמַאק רעד ןּוא .טגיד
 ןרעדנע ּוצ החוּכ ןקידהנושמ ַא טציזעּב רקש "רעסיז, רעגיז
 רעד .ןעמרָאפ ןּוא ןערילָאק עניו ,ןָאעלעמַאק ַא יװ ,רדסּכ
 םרוג רהָאי 150 יד ןּופ ךשמּב ןנּוא טָאה רקש-עיצַאפיצנַאמע
 ,עלעירעטַאמ ייס ןּוא עגיטסייג ײס ,סנעדָאש עסיורג ןעזעװעג
 רעטכײל ץלַא ,ןערעװ רּוטּפ םיא ןּופ ןעלעװ רימ רעלענש סָאװ
 יַאג ןייז ןעריזלַאער ּוצ ןעמױקסיֹוא קלָאפ ןעשידיי סעד טעװ
 : - יצא פי צנַא םָנע .ָא טיוא עלַאנָאיג

 םנופ םערוט רעד
 / ןעשירעטלַאלעטימ
 זיױהטָאר ןעשידיי

 גָארּפ ןיא

 (יײקַאווָאלסָאכעשט)
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 םזינויצ םענרעדָאמ ןופ דוקמ םייב (5

 ייװצ ןַא ,לעטיּפָאק ןעגירָאפ םניא ןעּבירשעג ןעבָאה רימ
 רעד ןיא תהטוקת רעשיטסיסישיטסיגיצ רעטצעל רעד ןעש

 .סיניצ רעטשרע רעד ןּוא (טרעדנוהרהָאי ןעט.18 ןּופ םפלעה
 .גוהרהֲאי ןע0:19 ןופ טפלעה רעד ןיא) הפוקת רעלָאערישיט

 ;ץרא יבג7 טעטיויסַאּפ ןופ רתָאי טרע דגוה ןעגיל (טרעד

 רעגיזָאד רעד ןּופ ךשמּב זַא ,טשינ רעּבָא טסײה סָאד .לארשי
 םידיחי דצמ ןענגובערטש עשיטסינויצ ןעוועג ןַאהרעפ טשיג ןענעז טייצ

 םעד ץוחמ ןוא קלָאפ ןעשידיי םעד 2לַאהרעניא ןעפורג ןוא

 יד זיא ייּברעד עשיטסיועטקַארַאכ סָאד דָארג .קלָאֿפ ןעשידיי

 ךצמ ןעמיטש עשיטסיניציָארּפ ןופ להָאצ עסיורג ויטַאלער

 : | ,ןעדייאטשינ

 יַאנָאב ןָא על ָט פא 1 סיױהַא טיִג 1799 רֹהָאי םגיא
 *ַאֹמ ַא לארשי ץרא ףױא םירצמ ןופ קידנערישרַאמ ,ע ט ר ַא פ

 ןעיונוצפיוא היטבמ ןיא רע ןעכלעװ ןיא ,ןדי יד ּוצ טסעפינ

 םיא ןעלעװ ןעדיי יד םףיוא ,לארשי ץרא ןיא הכולמ עטשידיי א

 .םוא רעגױָאד רעד .ןקרעט יד ןעגעג ףמָאק ןייז ןיא ןעפלעה

 עשילַאטנעירָא סָאד ןעדיי יד דצמ הבושת ַא ןָא ןבילבעג זיא ףור

 ,רעטנַארעלָאט רעד ּוצ ןעירטרעפ רהעמ טָאהעג טָאה םוטנעדיי
 ּוצ יו ,ןעקרעט יד ןופ טפַאשרעה ,רעטרעדנוהרהָאי יירד טייז

 ,לַארענעג ןעשיזױצנַארפ ןילטסירק םעד דצמ תועושי עײגנ יד

 יעװעג טשרעהעב ,עודיכ ןיא םוטנעדיי עשיאעפָארײא סָאד ןוא
 ףהָשי םגיא ןעװ ,ןעגענעפָאה:עיצַאֿפיצַאמע יד ןופ ירמגל ןעז

 ןירֲאֿפ ןיא ןעטורעגנעמַאווצ ןָאעלָאּפאנ רעוײק רעד סָאה 1807

 ןוא ןעלּבַאטַאנ עשידי ןופ ןירדתנס םענערָאװעג טמירַאב םעד
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 .םער יו דצמ ןעמוקעג ,ןעגַארפ ס'נָאעלָאּפַאנ ףיוא זיא ,םינצר
 ןעדיי זַא ,הבושת יד םוטנעדיי ןעשיזיוצנַארפ םנופ ןעטנַאטנעזער
 ײז ןעלהיפ ךילטנעגייא ןּוא עדניימעג ענעגילער ַא זיולּב ןענעז

 .ןייז ּוצ בירקמ ץלַא טיירג ןענעז סָאװ ,ןעזױצנַארפ סלַא ךיז

 . .דנַאלרעטָאפ ןעשיזיוצנַארפ םנופ ליואװ ן'רַאפ
  .טסירק ַא דנַא לגנע ןיא ךיז טעדנירג 1805 רהַאי םניא

 עּבַאגפױא יד ךיז טלעטש רעכלעװ ,ןײרעפיַאניטסעלַאּפ רעכיל
 רעבלעז רעד ןיא .לארשי ץרא ןיא עגַאל יד ןערידּוטש וצ
 דרַאל רעטכיד:סטײהײרפ רעשילגנע רעסיורג רעד טגָאטײװ טייצ
 (,הסמזסש 116100165*) "ןעגנַאזעג עשיאערּבעה ענײזןיא ןָארײּב

 :קלָאפ ןעשיריי םנופ עגַאליתולג רעגיריורט רעד רעּביא

 טסענ ריא טָאה בױט עדליװ יד,
 ,ליה ןייז סקופ רעד
 ,טַאמיײה רעייז ןעּבָאה רעקלעפ
 .."רבק ןייז רּוג לארשי

 ןופ רעגײא ,5ע ט ס ע פ טבײרש דנַאלסּור ןעטײװ ןיא
 רעד, ךוּב ןייז ןיא ,דנַאטשפױא-ןעטסירּבַאקעד םנופ רערהיפ יד
 עגָארפנעדיײ רעד ןופ גנוזײל עגיצנייא יד זַא ,"תמא רעשיסּור
 רעגיגנעהּפַאנָא'נַא ןופ יובפיוא םעד ךרוד ןעמוקרָאּפ רּוג ןָאק
 | - ,טנעירָא ן'פיוא הכולמ רעשידיי

 .גוהרהָאי ןעט:19 ןיא ,טעטיויטקַא ע שי ד ײ עטשרע יד
 ןענופעג ןעגָארּפ עשיטסינויצ ןּוא עשידײ-לַאנָאיצַאנ יּבגל ,טרעד
 ןּופ ןעטַאַאטש עטגינייארעפ יד ןיא ,סוניקואל רבעמ דָארג רימ

 רעשינַאקירעמַא:שידי רעדנעצנעלג רצד ּואװ ,ַאקירעמא:ןֹופצ
 יכ ר ר מ שרעלעטשטפירש ןּוא רענדער ,רעקיטילָאּפ ,סַאקָאװדַא
 "נָא 1818 רהָאי םניא סיֹורַא טיג (1851:1783) חִיג ?אנֹומ ע

 יד טריגַאּפָארֿפ רע ןעכלעװ ןיא ,םוטנעעיי"טלעװ םּוצ ףורפיוא
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 ייב) דנַאלײא-דנַארג ןיא ןעזעװיהכולמ ןעשידיי ַא ןּופ גנופַאש
 חנ ,(לַאפרעסַאװ-ַאראגַאיג ןופ טײװ טשיג ,ָאלַאפוּב טָאטש רעד
 .עג ךילקריו טָאה רע ,ףורפיוא םייּב זיולּב ךעּבילּבעג טשינ ןיא
 רע טפיק 1825 רהָאי םניא ,ןַאלּפ ןיז ןעריזילַאער ּוצ טווזרפ
 17 רַאפ) דנֲאֿל הטש ןעסױרג ַא טרָא ןעטנָאמרעד םעד ןיא ּפָא
 ףױא) "טַארַארַא, ןעמָאנ ַא טיג רע םעכלעװ (רַאלָאדז טנעזיוט

 ןעהעטש ,געליײצרעד רעשילביפ רעד טױל ,עּודיִּכ ןיא טררַא
 .ַאלקָארּפ עכילרעייפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא סע--(! הבּת ס'חנ ןעּבילגעג
 :ייטעּב ךיז ןעּבָאה סע רעכלעװ ןיא ,הנידמ רעשידיי רעד ןופ גנורימ
 טלעטשעגפיא ךיױא טָאה'מ .ןעדיי:טשינ ןיא ןעדײ ךס ַא טגיל
  .בעה ןיא טפירשפיוא רעדנעכערּפשטנע'נַא טימ ןייטש .ןורּכז ַא
 טימ ןיא טקעיַארּפ ס'חנ ןוט .ךַארּפש רעשילגנע ןּוא רעשיאער
 יא ףיט ןעזעװעג ןיא ןילַא חנ ,ןערָאװעג טשינרָאג טייצ רעד
 עלַאער ןּוא עלענש ַא ןערעװ ףרַאד ןויציתביש זַא ,טגײצרעּב
 .וב ןיא טנעמירעפסקע ןייז ןּוא ,םּוטנעדיײ-טלעװ םנופ עּבַאגפיוא
 ךיא טעּברַאיסגנוטײרעּברַאפ ַא סלַא טכַארטעּב רע טָאה ָאלַאפ
 ,גנוטכיר רעגיזָאד רעד

 .הכולמ-טררַא ןייז טעדנירג חנ ןעו ,טייצ רעּבלעז רעד ןיא

 רעלעטשטפיױרש רעשידיי רעטנַאקעּב רעד ךיירקנַארפ ןיא טּביײױש
 :טסייג (ןענַארַאמ ןופ טמַאטשעג טָאה רָאדַאװלַא ס ףסוי
 יע/ּב רע עכלעוו ןּוא ,םוטנעדי ןּוא השמ ןעגעװ סעידוטס עכייר

 .ָאלָאק עשידיי ַא טריגַאּפָארּפ ןּוא ןעגַארפ:טנעירָא יד טלעדנַאה
 ךױא טּבײרש טסײג ןעּבלעזמעד ןיא .לארשי ץוא ןיא עיצַאזינ
 / .ןהּכ ט רע 39 ַא י דיי רערעדנַא ןַא סלָאמַאד

 רעד ןיא ןענעז ןעטקעיָארּפ עשיטסינויצ עגיזָאד יד רעּבָא
 .רע עשיטָאזקע ןּוא ענדָאמ רָאג ןעזעװעג טײצ רעגידסלָאמַאד
 ןיא גנוטיידעּב רעדעי ןָא רעּבירָאֿפ ןעהעג יז ןּוא ,ןעגנונייש
 ץרא םּורַא ךיז טכַאמ ןערהָאי רע40 יד ןיא םשרע .העטשה
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 ,גנוגעװעב ןוא גנוריסערעטניארעפ ערעטיירב עסיועג א לארשי
 עגַאל רעטציּפשעגוצ רעד טימ גנַאהנעמַאןּוצ ןיא רָאפ טמוק טָאד
 רעשיקרעט רעד ןופ עיצַאוטיס עכילרעניא יד .טנעירָא ןיא

 ןַאקלַאּב ן'םיוא ייס .עלַאפָארטסַאטַאק ַא ןעזעװעג זיא עירעּפמיא
 .רעפ רדסַּכ ךיז ןעּבָאה טנעירָא ן'פיוא ייס ןּוא (ַאּפָארייא ןיא)
 יד דצמ ןעגנוּבערטש ערענָאיצולָאװצרילַאנָאיצַאנ יד טקרַאטש
 .רעפ ןעגָאה תוכולמ עשיאעּפָארײא יד .רעקלעפ עטקירדרעטנּוא
 ייא ערעייז תבוטל ןעגנובערטשעב עגיזָאד יד ןעצונוצסיוא טכוז
 עטסנרע טרהיפעג טָאה'מ .ןעקצװצ עשיטסילַאירעּפמיא ענעג
 סָאװ .,"קרעט  ןופ גנוליטעצ רעד ןעגעװ ןעגנולדנַאהרעּפ -

 יד םױא .ןָאלטכַאמ ןוא טליומרעפ ךילרעניא ןעזעװעג ןיא
 ,טריטסיזגע רעטעּפש רעטנהעצרהָאי ךָאנ םעדצָארט .טָאה ייקרעט
 .ָארײא עסיורג יד סָאװ ,םעד ּבילוצ גיצניא ןעהעשעג סע זיא
 ןעגעוו ןעמוקכרוד ךיז ןעשיווצ טנָאקעג טשינ ןעבָאה תוכּולמ עשיאעּפ
 יקרעט ןיא רָאפ טמּוק 1840:1830 ןערהָאי יד ןיא .הקולח רעד
 רעד ןעגעג יל ַא ד אמ חַא מ ןופ דנַאטשפױא רעסיורג ַא

 מרא עקרַאטש ַא ךיז םּהַא טלעמַאז ילַא .טפַאשרעה-ןַאטלוס

 ןייז ןעגעג רעֶּבָא ,עיריס טרעּבָארע ןוא ןַאמ טנעזיוט 100 ןּופ
 עשיוורד ןּוא עכילטסירק עיריס ןיא ןערילעּבער ספַאשרעה
 ירא רעצנַאג רעד ןוא ןעטכַאלש עגיטולּב ּוצ טמּוק סע ,םיטבש
 +עּפָאריײא ףניפ עגידסלָאמַאד יד .טרעדורעגפױא ףיט ןיא טנעי
 ןּוא ךיירטסע ;דנַאלסּור ,ךיירקנַארפ ,דנַאלגנע : תוכולמ:טּפיוה עשיא

 ּוצ ףוס ַא ידְכּב ,ןעצנערעפנָאק ּפָא רדסּכ ןעטלַאה ןעסיירפ
 .רָאטקעטָארּפ יד -- ךיירקנַארּפ .חרזמ ןיא סָאַאכ םעד ּוצ ןעכַאמ
 יד -- דנַאלסּור ןּוא ,טגעירֶא םניא ןעטסירק יד ןופ עקי

 / יד ןערעדָאפ ,ַאקלַאג ןפױא ןעטסיוק יד ןּופ עט'סופורטוּפַא
 יגנע טלַאה ןעגעגָאד ,עירעּפמיא רעשיקרעט רעד ןּופ גנוליײטעצ
 יעֹּב ריא ךיז טנױל ,ןעגנוגנידעּב ענעּבעגעג יד ײּב זַא ,דנַאל
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 ייקרעט ןופ ץגעטסיױגע עגידרעטײװ יד ןעװעטַאר יוצ רעס
 למה ,עידניא ןײק געװ םעד ןענעװ דנַאלגנע ךיז טגרָאז טרפב
 ,טנעירָא ן'כרוד טרהיפ רעכ

 ןטתעטשטנע ,ןעגַארפ-חרזמ עגיזָאד יד טימ גנַאהנעמַאזּוצ םגיא
 תובמ ןעטקעיָארּפ ןוא טעיציזָאּפָארפ ענעדישרעפ דנַאלגנע ןיא
 ."א עכנַאפ .לארשי ץרא ןיא ןעדיי ןופ עיצַאינַאלַאק רעד

 רעד ךרוד זַא ,טניימעג ןעבָאה רעקיטילָאּפ עשילגנע עכיירסולפ
 ילצה ןענָאק ןעמ טעװ ,לארשי ץרא ןיא עיצַאזינָאלָאק רעשידיי
 ןײק געװ ץפיוא ןעמ טעװ גיטייצכײלג ןוא יקרעט רעד ןָעפ
 ילעו ףיוא ,בּושי ןעשיאעּפָאריא ןערעטסערג ַא ןעמּוקעּב עידניִא
 ייטש עגיזָאד יד .תרצ תעב ןעציטש ןענָאק ךיז שעװ'מ ןעֶכ
 ןענופעג גנוגימ רעכיקטנעפע עשילגנע רעד ןיא ןעּבָאה ןעגנומ

 תורוד טייז ךָאד ןיא (קלָאפ עשילגנע סָאד .גנַאלקּפָא ןעטיג ַא
 ןוא לעּביּב רעד יּבגל טעטעיּפ רעפיט ַא ןיא ןערָאװעג ןעגיוצרע
 םעק ןעגעװ  .עיצידָארט רעזעיגילער-לַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד
 אב ששיד" רעכלעװ ןיא ,רּוטַארעטיל עשילגנע יד תודע טגָאז

 רעגיצרעפ יד ןיא .סרָא ןעגיטכיװ רָאג ַא ןעמהענרעפ ןעוויט

 ןימינב רעגנוי רעד טּבײרש טרעדנוהרהָאי ןעט:19 ןּופ ןערהָאי
 ןייז ףָאנ טעויס םעכלעװ ןּופ ,דליפסנַאקיּב דרָאל ילעַארזיד

 יקנַאט; :ןַאמָאריטטַאַאטש ןעשיטסינויצ ןעטשרע םעד (עדער יד
 עשילגנע עסירג יד טקּורד טײצ רעבלעז רעד ןיא .'דער
 יד ןעריגַאפָארּפ עכלעװ ,ןעלקיטרַא יס ם ײ ט, :גנוטײצ:גָאט
 ינועַב .לארשי ץרא ןיא עיצַאזינַאלַאק רעשידיי ַא ןופ יידיא

 יןײא רעד גנוטכיר ףעגַאד רעד ןיא טעּברַא ויטקַא סרעד
 יפו 3 ס טפַאש דר ָא 9 ןַאמיהכולמ רעשילגנע רעכיירסולפ
 ןוא פָארטנַאליֿפ רעלעדייא ןעטלעז ַא (1885--1801 5281:65משזע)
 =1830 ןערהָאי יד ןופ רעכיבגָאט ענייז ןיא .טסילַאוטקעלעטניא
 .ןויציתביש ןיא ןעבױלג רעפיט ןייז קורדסוא םוצ טמהק 0



 עטיאעּפָארײא ףניֿפ יז ןעלָא :רדס טכײרטשרעטנוא רע

 יעַּב ןּוא ןעגעל ןּופ טײקרעכיז יד ןעמהענרעּביא תוכולמ:טּפױה
 רהעמצלַא ןעבױהנָא ןעדי יד ןעלעװ ָאט ,לארשי ץרא ןיא ץיז
 סױא טּביא ירּובסטפַאש דרָאל *!דנַאל רעייז ןיא ןעמּוקּוצקירּוצ
 .רעימערּפ ןעשילגנע ןעגידסלָאמַאד םעד ףיוא העּטשה עכילנעזרעּפ ַא
 עגַארפ רעד טימ םיא טריסערעטניארעפ ןּוא ןָאטסרעמלַאּפ רעטסינימ
 טייצ רענעי ןיא .לארשי ץרא ןיא עיצַאזינַאלַאק רעשידיי ַא ןופ
 גנורעדורפיוא:המחלמ רעד טימ גנַאהנעמַאזּוצ ןיא - ךיז טָאה

 .טנעירָא ןיא עגַאל עשידיי יד טרעגרערעפ קרַאטש ,עיריס ןיא |
 ןעמּוקעגרָאפ ןענעז סָאדָאר לעזניא רעד ףיא ןּוא ק ש מ ד ןיא
 טנַא ןעפורעגסױרַא ןעּבָאה עכלעװ ,םדה תלילע ןּופ ןעלָאמ
 ןיא ןעדי יד ןעּבָאה גרָאז עסיורג ַא טימ .ןעהּורנּוא עשידיי
 ,טנעירֲא םניא עגַאל יד טכַארטעּפ טלעװ רעצנַאג רעד
 ערָאיּפעטנָאמ השמ רעקיטילָאּפ עשידיי עכיירטולפנייא יד ןּוא
 יָארײא יד ייּב טרינעװרעטניא ןעּבָאה עימ ע ר ק ףקָאדַא ןּוא
 יד ןעגעװ טרהיפ ןָאטסרעמלַאּפ רעימערּפ ,ןעגנוריגער עשיאעּפ
 . גנוריגער רעשיקרעט רעד טימ ןעגנולדנַאהרעפ םינינע עשידיי
 ַא ןעגעװ טמלוח ירוּבסטּפַאש דרָאל ןּוא לָאּפָאגיטנַאטסנָאק ןיא
 ןּופ ןעיײרפעּב קלָאּפ עשידײ סָאד ףרַאד רעכלעװ ,שרֹוּכ ןעיינ
 ײלָאּפ - שיטקַארּפ ןעּבָאה ױזַא ןוא ,לרוגתולג ןערעטיּב ןייז

 .עג ןעמַאןּוצ ,ןעטנעמיטנעס עזעגילער-שילּביּב ןוא םימעט עשיט

 זיא עכלעװ ,רעפסָאמטַא עדנעכערּפשטנע נָא דנַאלגנע ןיא ןעפַאש
 עשיטסינויצ ןּופ עיצַאזילַאער רעד רַאפ ןעזעװװעג גיטסגיג רהעז
 .סָאמ ןערעסערג ַא ןיא ,עּבלעז סָאד ןעלעװ רימ) .ןעטקעיָארּפ
 .טלעװ רעסיורג רעד תעשּב ,רעטעּפש רהָאי 75 ןהעז ,ּבַאטש

 םּוש ןייק ןעוועג ןַאהרַאפ טשינ זיא 1840 רהָאי םניא רעּבָא ,(! המחלמ

 עשילגנע יד ןעכלעװ טימ ,חֹוּכ רעשיטסינויצ רעטְריזינַאגרָא
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 ֹוַא ,ןעועװעג ןיא ףוס רעד ,ןעלדנַאהרעּפ ןענָאק לָאז גנוריגער
 לּכה:-ךס ךיז ןעּבָאה דנַאלגנע ןיא ןעגנּומיטש עשיטסינויצ יד
 תבוטל ןעצנעװרעטניא עשיטַאמָאלּפיד רָאּפַא ןיא טקורדעגסיױא
 .ןעדיי עט'ֿפדורעג יד

 עשידיי ַא ןָאדנָאל ןיא ףיױנוצ ךיז טמּוק 1840 רהאי םניא

 השמ ףךיז ןעגילייטעּבס רעכלעװ ןיא ,ץנערעפנָאק-ןעלּבַאטָאנ

 .ע טנָאמ ה שמ רעס  עימערק ףלָאדַא ןּוא ערָאיפעטנָאמ

 ןעט:19 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ןיא (1889-1784 ערָאיפ

 ןיא טײקכילנעזרעּפ עשידיי עטסכיירסּולפנײיא יד טרעדנוהרהָאי

 ןּוא ןעדי ןעשיװצ טמהירעּב טרעװ ערָאיפעטנָאמ .דנַאלגנע

 ַא טימ ןעוטפיוא עשיּפָארטנַאליפ ענייז קנַאד ַא ןעדיי:טשינ
 עפיל עפיט ַא רע טעדניּברעפ םזיטָאירטַאּפ ןעשילגנע ןעקרַאטש
 ערָאיפעטנַאמ טָאה לָאמ 7 .לארשי ץרא ּוצ ןּוא טוטגעדי םּוצ

 1838 רחאי םניא ,לארשי ץרא טזײרעּב יורפ ןייז טימ ןעמַאזּוצ

 יּוצ ןייז ךָאנ ןוא לארשי ץרא לָאמ ןעטייװצ סּוצ רע טכוזעּב
 .לאּפ רעימערּפ םעד טימ ןעגנולדנַאהרעּפ רע טרהיּפ ןעמּוקקיר
 לארשי ץרא ןיא עיצַאזינַאלַאק רעשידי רעד ןעגעװ ןָאטסרעמ

 ןיא ןעדיײ יד רעּביא טַארָאטקעטָארּפ ןעשיטירב םעד ןעגעװ ןּוא

 יַאלָאק עשידי יד זַא ןענַאטשרעפ טָאה ערָאיפעטנָאמ .טנעירָא

 יַאֹּפ עסיװעג ןעמּוקעּב לּכימדֹוק ףוַאד ַאניטסעלַאּפ ןיא / עיצַאזינ

 .עטנַאמ ןעמ ןָאק טכיזניה רעד ןיא ןּוא ,סעינעליװירּפ עשיטיל

 .ַא 8 םנופ רעפיולרָאפ יד ןּופ סענייא סלָא ןעטכַארטעּב ן'ערָאיפ
 .לעזעג ןייז ןיא ןיא ערָאיפעטנַאמ רעּבָא .םזיניצ ןע שיטיל

 יל:9 ַא יװ ּפָארטנַאליפ א רהעמ ןעזעוװעג טייקיטעט רעכילטפַאש

 רעד וצ ןּוא עגַארפ רעשידיי רעד ּוצ גנַאגּוצ ןײז ןיא רעקיט
 ײלער ַא ןענעװעג רקיעב ֹויא עיצַאןינַאלַאק רעקידלארשי ץרא

 ךילריפטיוא םעד ןעגעװ ןעלעװ רו .רעשיֿפָארטנַאליטיזעיג

 ןעּנָאה וויציבבוד יד תעשּב ,ןערהָאי רע0 יד ןיא ןערעה
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 ,(רענעלפ ערעײז רַאּפ ן'ע רָאיפעטנָאמ ןעגיוועג | 'ּוצ טהימעצ ךיז

 .טלעװ רעצנַאג רעד ןיא ןעסַאמסקלָאפ עשידי יד ןעשיװצ =

 .רָאג ןעועװעג ערָאיפעטנָאמ השמ ןּופ טעטירַאלוּפָאּפ יד ןיִא

 ןעגעװ סעדנעגעל עגילהעצנוא טלהעצרעד ךיז טָאה'מ ,סיורג

 רדסּכ טָאה רעכלעװ ,דיגנ ןעשילגנע:שידיי ןעמורפ ןּוא ןעכייר םשד

 ךיז טָאה תמאּב ןּוא .םיכלמ ןֹוא םירסיק טיִמ ןתמו אשמ ַא

 יָארייא יד ייּב ןעזעװעג לדּתשמ טֿפָא רהעז ערָאיפעטנָאמ עקַאט

 .ניא) .רעדירּב עטקירדרעטנוא ענייז תבוטל רעשרעה .עשיאעּפ

 טסּפױּפ םייּב ץנעידיוא ,עינעמור ןיא ,רַאצ ןעשיסור םייב ץנעװרעמ

 דרָאל טימ ס'ערָאיטעטנַאמ ןעגנולדנַאהרעפ עשיטילָאט יד (.װ,זַא ןוא

 -יטיזָאּפ םּוש ןייק רעּבָא ןעּבָאה לארשי ץרא ןעגעװ ןָאטסרעמלַאּפ

 ןיא ן'ערָאיפעטנַאמ רעטניה ,ןעּבעגעג טשינ ןעטַאטלװער עז

 .טפַאשלעזעגישידיי רעטריזינַאגרָא םּוש ןייק ןענַאטשעג טטשינ

 טשינ ךָאנ זיא םוטנעדיי עשיאעּפָארײא סָאד ןוא חֹוּכ רעכיל

 | .גנוגעװעּב רעשיטסינויצ רענרעדָאמ ַא רַאפ ןעזעװעג ףייר

 ןיא זיא (סזסחוסצא 1880-1090 עימערק ףלָאדַא = |
 טײקכילנעזרעּפ עשידיי עטסכיירסולפנייא יד טיצ רעּבלעז רעד

 .רעגדער ןּוא טַאקָאװדַא רעטמהירעּב ַא זיא רע ,ךיירקנַארּפ ןיא

 עימערק טכַאמ ערעירַאק עשיטילָאּפ עדנעצנעלג ןייז רעּבֶא

 טרעװ רע ,1848 רהָאי םניא עיצּולָאװער רעד ךָאנ טשרע

 ןײז .ןערָאטסינימ ןּוא ןעטַאטוּפעד עדנערהיפ יד ןּופ רעגייא

 ויא רע ,טלעצרָאװעגנײא ףיט םיא ייּב ןיא םוטנעדי םּוצ עּביל

 .טילעַארזיא סנַאילַא, רעד ןּופ רעדנירג.טּפיוה יד ןופ רענייֵא

 ןעמּוקעגרָאֿפ ןיא ןעגנוהימעפ ענייז קנַאד ַא ןּוא "לעסרעוװינוא

 ןיא ןעדי עטגלָאפרעפ יד ןּופ עיצַאּפיצנַאמע עכילרעגריב יד

 טָאה ערעירַאק רעשיטילָאּפ רעשימרוטש ןַײז תעשב .רישזלַא

 יד דצמ ןעפירגנָא עשיטימעסיטנַא טימ ןּוט ּוצ טפָא עימערק

 רע רעּבָא ,ןײרקנַארּפ ןיא ןעײטרַאּפ עטכער עשיטסיניװָאש

= 
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 ףבֹוג זיא ןוא ץלָאטש ןעשידיי ןתמא ַא טימ ךיז טקידייטרעפ
 ךײהקנַארע תעשפ ,1870 רהָאי םניא .סעצעה עכעלטנייפ עלַא
 רענײא עימערק ןיא ,עיצַאוטיס רעשיגַארט ַא ןיא ךיז טניפעג

 יידייטרעפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא רעדילגטימ עטסויטקַא יד ןופ
 | ,גנוריגער.סגנוג |

 יוזעּב ,1840 רהָאי םניא ץנערעפנָאק רעגָאדנָאל רעד ךָאנ
 ײז ּואװ ,חרזמ םעד ןעמַאװצ עימערק ןּוא ערָאיפעטנַאמ ןעכ
 קנַאד ַא ןוא םּוטנעדיי ןעשילַאטנעירָא םנופ עגַאל יד ןערידוטש
 ןעצנעװרעטניא עשיטַאמָאלּפיד רָאפ ןעמוק ויטַאיציניא רעײז
 .ןעדי עט'פדורעג יד תבוטל ןעגנוריגער עשיאעּפָארײא דצמ
 ןעטנַאקעּב םעד טַימ ןעמַאזּוצ ערָאיפעטנַאמ טכוזעב 1849 רהָאי םניא
 םססזא0) רעליוג לענָאל ַָאק טנײרפףויצ ןעכילטסירק
 ײז ןעדנירג רהעקקירוצ רעיײז ךָאנ ןוא לארשי ץרא (02616/
 ןדיי ןופ טהעטשעג רעכלעװ ,ןיירעפיַאניטסעלַאּפ ַא דנַאלגנע ןיא
 ןופ ןעגנוהימעב יד ןענעז ,טגָאזעג יװ רעּבָא ,ןעדיייטשינ ןּוא
 ,עימערק ןּוא ערָאיפעטנָאמ יװ ,ןעטיײקכילנעזרעּפ עכיירסולפנייא

 יעג רקיעּב ןעּבָאה סָאװ ,םידיחי ןּופ טעיצקַא:לעצנייא ןעּבילגעג
 טשינ ןעגָאה ןּוא רעטקַאראכ ןעשיּפָארטנַאליפיזעגילער ַא ןעגָארט
 / ײּב סגָאנָאעער ןעכילטפַאשלעזעג ןעדנעכערּפשטנעי'נַא ןענּופעג
 ,םוטנעדיי ןעשיאעטָארײא םעד

 יָארּפ יד ןוא עגַארפיטנעירָא רעד ןופ ןעלָארפױא סָאד
 :עג ַא ןיא -- ךיז ןעּבָאה דנַאלגנע ןיא ןעגנומיטש עשיטסינויצ
 טרפּב ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ךױא ןעפּורעגּפָא - סָאמ רעסיוװ

  ןַארַאה ַא ט סג ר ע סױװָא טיג ןירַאּפ ןיא ,ךיירקנַארפ ןיא
 םעד ןַאעלָאּפַאנ ןופ רַאטערקעס-טַאװירּפ רעד ,,(18װ8/8חתס)
 ןּוא עגַארפ עשידיי יד ןעלדנַאהעּב עכלעוו ,רעכיּב ייווצ ,ןעטירד
 ,לארשי ץרא ןיא הכולמ רעשידיי ַא ןופ גנופַאש יד ןעריגַאטָארּפ

 עיינ יד), 18 תסטט6116 ףט654/0ח 0:1604'8* :ןענעז רעֶכיִּה יד
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 ,0660051010000 66 |ג ת8100ת8116 1608" ןֹוא (עגָארט .טנעירָא
 רָאטױא רעשיזיוצנַארפ רעד (קלָאפ ןעשידיי םנוּפ גנואיינעב יד

 :טּבײרש רע ןּוא המּוא רעשידיי רעד רַאפ תולעּפתה טימ לופ זיא
 רעזנוא ןעגיינרעפ רימ ,ךַאברעדנּוװ ןיא טסייג רעשידיי דשייא ,
 יװ ,םּוטרעטלַא ןיא קרַאטש ןעזעװעג טנעז ריא ,ךייא רַאפ ּפָאק
 .לַאהרעד ריא טָאה ,ַארָאּפסַאיד רעד ץָארט .רעטלַאלעטימ ןיא

 .ילוצ ןעטילעג רעװש טָאה ריא םגה ,ץנעטסיזקע רעיא ןעט
 ,סָאד רעֶּבָא .רעטרעדנוהרהָאי 18 ןופ ךשמּב ןעגנוגלָאמרעט יד
 ךָאנ ידכּב ,קרַאטש גּונעג ךָאנ ןיא ,ןעּבילּבעג ךייא ןיא סָאװ
 :םיוא רעיא טצעי זיא סָאד ןּוא .םילשורי ןעיובוצפיוא לָאמנייא
 יד ןעגנילק טסעפינַאמ רעשיטסינויצ רענרעדָאמ ַא יװ -- "!עּבַאג
 :ןעפורעגסױא 1848 רהָאי םניא(טָאה ןַארַאהַאל עכלעװ ,רעטרעװ
 דנַאלרעטָאפ טלַא רעיא ,רעדנעל עלַא ןופ ןעדיי ,סטרעװרָאפ,

 ךיז טזָאל דָא 7 ש ט ײד ןיא ךיוא -- '!ךייא ףיױא טרַאװ

 ,"נַאקעּב רעד :םיטש עשיטסיניציָארּפ א 1840 רהָאי םגיא ןערעה
 / *ג ײ ט ש ץירָאמ ףַארגָאילּביּב ןוא רעטרהעלעג רעשיד" רעט
 .רָא רעד  טַאלּבנעכָאװ ןעשטייד:שידיי םניא טקורד ר ע ד יי נ ש
 . יסײגעּב ַא (גיצמייל ןיא טשריפ ,לוי ןופ ןעבעגעגסױרַא) "טנעי
 ןעדיי יד ףיוא טרעדָאפ רעכלעװ ,לעקיטרַא ןעשיטסינויצ ןעטרעט
 | ,לארשי ץרא ןעריזינָאלָאק ּוצ

 המחלמ יד ןעכָארבעגסױא אּפָאוײא ןיא זיא לײװרעד
 דנַאלגנע עכלעװ תעשּב ,1853) ײקרעט ןּיא דנַאלסּור ןעשיװצ
 ןּוא יקרעט ןּופ טײז רעד ףא ךיז ןעלעטש ךיירקנַארפ ןּוא
 ןּופ גנּורעגַאלעּב יד .המחלמ רעמירק) דנַאלסּור גירק ןערעלקרע

 .ּבָארּפ-לַארטגעצ רעד ןערעװ ןעגַארּפ.ןַאקלַאּב יד .(לָאּפַאטסַאװעס
 .זיא טנעיוא רעד ןּוא קיטילַאּפ רעשיאעּפָארײא רעד ןּופ םעל
 - ןַאלּפ ןעטיײװצ ן'פיוא ןערָאװעג טּפוטשעגּפָא ?יײװרעד

 ירעפ טרעדנוהרהָאי ןעט:19 םנופ ןערהָאי רע.60 יד ןיא
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 ינוא עלַא ייּב ןעגנוגעװעּב עלַאנָאיצַאנ יד רדספ ךיז ןעקרַאטש

 העּפשה עסיװעג ַאי טָאה סָאד .ַאּפָאריא ןיא רעקלעפ עטקירדרעט

 סע .ץּפָארײאחרומ ןיא טרפּב ,ןעּבעל ןעשידי םניא ךיוא

 ,עסערּפ ןּוא רּוטַארעטיל עשיאערצעה ענרעדָאמ יד ךיז טלעקיווטנע

 .ַארעטיל.ךילטפַאשנעסיװ רעשיאערּבעה ַא טניישרצ 1841 רהָאי םניא

 רע-50 יד ןיא ."ןופצ:יחרּפ , ןעמָאנ ן'טימ ענליוו ןיא לַאנרושז רעשיר

 ןיא "למרּכה, ןּוא עיצילַאג ןיא "ץולחה, סירַא טהעג ןערהָאי

 ,"ץילמה} רעד טנישרע 1860 רהָאי םניא  .דנַאלסּור

 רעד רעטנּוא גרוּבסרעטעּפ ןיא רעטעפש ןּוא סעדָא ןיא טשרעוצ

 :סױרַא ןָא טּביױה 1803 רהָאי םניא ,םיוּברעדעצ .א ןּופ עיצקַאדער

 ."הריפ צה; יד עשראו ןיא יקסמינָאל ס גילע ז ןעּבעגוצ

 ןעטירשטרָאפ עסיורג טכַאמ רּוטַארעטיל עשיאעוּבעה יד ךיוא

 :ַארעטיל עשיאערּבעה יד ייס ןוא עסערפ עשיאעיּבעה יד ייס

 יהלּכשה רעד ןּופ ןענוּבירט הפּוקת רעגיזָאד רעד ןיא ןענעז רּוט

 יֹעה יד טכַארטעּב םיליּכשמ יד ןּבָאה ךעלטנעגייא ,גנוגעװעּב

 גנורעלקפיוא.רּוטלּוק רַאפ גײצקרעװ ַא סלַא ךַארּפש עשיאערּב

 טשינ ךָאנ ןעהעטשרעפ סָאװ ,ןעזײרק יד ןעשיװצ גנודליּב ןּוא

 ןערָאװעג זיא המשל אלש ךוּתמ רעּבָא .שטייד רעדָא שיסור ןייק

 קנַאד ַא ןעּבָאה רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש עשיאערּבעה יד .המשל

 עפרַאש יד ןּוא טלַאהניא ןעײג ַא ןעמוקעּב טסייגיהלּכשה םעד

 עײנ ןעּבעגעג ךַארּפש רעד טָאה םיליּכשמ יד ןּופ ץנעדנעט-ףמַאק

 גנַאל טָאה סע .ןעסלופמיא ןוא ןעמרָאפ.קורדסיױא עקידעּבעל

 רּוטַארעטיל ןוא עסערּפ עשיאערּבעה יד ןּוא טרעיודעג טשינ

 ןּוא עיסימ.הלּכשה "רעכיוה; רעד ףיוא ןעזעװעג רּתומ ןעּבָאה

 יַאנ רעדנעכַאװפױא רעד ןעבעגעגרעּביא שפנו בלּב ְךיִז ןענָאה

 .גנוגעװעּב רעשיטסינויצ-לַאנָאיצ
 ַאזינַאגרָא יד ןזירַאּפ ןיא ךיז טעדנירג 1860 רהָאי םניא 7

 .קידײ ןעטיײירּב ַא סימ ,,21118ת06 15:861146 00ח1ט61:96116* :עיִצ
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 לֹּכ, :גנװָאל רעד רעטנוא םַארגָארּפסטעברא ןעכילטפַאשלעזעג
 .טלעװ עשידי עטשרע יד זיא סע ,"םירבח ארשי
 יד זיא הפוקתיסגנודנירג ריא ןיא ,ּבױהנָא םייּב ,עיצַאזינַאגרָא
 .ײסטעטירַאדילָאס ןעשידי ן'תמא ַא ךרּוד טשרעהעּב "סנַאילַא,

 . .לארשי.ץרא רעד ּוצ גנוהיצעּב עֹויטיזָאּפ ַא טָאה יז ןּוא טסייג
 רעשיזיוצנַארפישטייד רעד ךָאנ ,רעטעּפש טשרע) *.עיצַאזינָאלָאק
 ,גנוטכיר רערעדנַא'נָא רָאג ַא ןיא קעװַא "סנַאילַא , יד זיא ,חמחלמ
 ײל טפמעקעּב ןּוא , עיצַאלימיסַא עשיזיוצנַארפ טריגַאּפָארּפ יז

 ,(םזיניצ ןּוא םויִלֵאנָאיצָאנ ןעשידי םעד ךילטפַאשנעד

 ןעװעג זיא "סנַאילַאא רעד ןּופ טנעדױערּפ רעטשרע רעד
 - | : יי .עימערק ףלָאדָא

 ןר ָא ה ט ןיא רָאפמ טמּוק (1860/ רָאי ןּבלעזמעד ןיא
 יַאוצ ַא (ןעליופ ןופ ?ײט ןעשטייד ןענעזעװעג םניא , ץסזטת)
 יעג ,רעּוט.ללּכ ןוא םינּבר ,ןעלּבַאטָאנ עשידיי ןופ רהָאפנעמ
 .טָאה רהָאפנעמַאװוצ םעד .קנַאדעגלארשײץרא םעד טעטדיוו
 41874-1795) רעשילַאק יבצ שריה ןפורעגפיונוצ

 טָאה רעשילַאק יבצ שריה ,ןרָאהט ןיא בר ןעװעג זיא רעכלעוו

 עכלעװ ,םינואג ןּוא םינּבר עשידיי רוד ןעטלַא םּוצ טרעהעג
 עלַאנָאיצַאניזעיגילער עכױה ַא סלַא תונּבר טכַארטעּב ןעגָאה
 טָאה רעשילַאק ,וּב רופחל םודרק ַא סלַא טשינ ןוא עיסימ
 ןיא .עיסנעּפ םּוש ןייק ןעמהענ טלָאװעג טשינ תונבר ןייז רַאפ
 טימ רע טריגַאּפָארּפ (ערעדנַא ןּוא "ןויצ תשירד,) רעכיּב ענייז
 טפַאש רעשילאק ,יידיא עשיטסינויצ יד טייקנעּבעגעגרעּביא רעסיורג ַא
 טגייל רע ,עיצַאזינַאלָאקײ"א רעד רַאפ ןַאלּפ ןעיונעג ַא ּוליִפַא

 ןעפיקּבָא ןעלָאז ןעּפָארטנַאליפ ןּוא םיריבג עשידיי יד זַא ,רָאּפ
 ןענָאק טעװ'מ עכלעװ ףיוא ,לארשייץרא ןיא םיחטש.דרע עסיורג
 .ַאּפָאריײא-חרזמ ןּופ סעילימַאפ עישדיי עמירָא רעטנעזיוט ןעלדיזנָא

 ַא ןעפַאש סעינָאלָאק עקיזָאד יד ןיא ףרַאד טנעגוי עשידי יד
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 ,ײצילָאּפצוש עשידיי ענעגייא
 עמּורפ ןופ עהייר עצנַאג ַא ךיז םורַא טלעמַאז רעשילַאק

 .טקעיָארּפ.לארשיץרא ןייז ןעציטש עכלעװ ,םינּבר ןּוא םינקסע
 רעד ,ףליר .ר ד ,דימשדלָאג ,רעמייהסרעדליה לארשד
 .רַאטימ ס'לצרעה רעקידרעטעּפש ןּוא "ימע.תב תכורא, ןּופ רּבחמ
 טמהענרעפ םינּבר עגיזָאד יד ןעשיװצ (ערעדנַא ןוא ,רעטייּב
 ּוהילא ברה טניירפ רעטנהָאנ ס'רעשילַאק טרָא ןעטשרע םעד
 רעכַאמטּוג

 ןעזעװעג ןיא ץרעשילַאק םּורַא עּפורגיםינבר יד רעּבָא
 ןעשיסקָאדָאטרָא םעד ּבלַאהרעניא טעטירָאנימ עניילק ַא זיֹולּב
 . יעג ןיא עיסקָאדָאטרָא רעד ןּופ בֹור רעסיױרג רעד .םּוטנעדיי
 5 אּופִר ןֹוש מ ש ברה ןּופ העּפשה רעד רעטנּוא ןענַאטש
 .עג ױזַא רעד ןּופ רעטָאפ ןעגיטסייג םעד (18894808) ש ריה
 טָאה שינעגָאי:עיצַאּפיצנַאמע יד ."עיסקָאדָאטרָא רעיינ, רענעפור
 ,דנּורגּפָאידמש ןּופ גערּב םּוצ טרהיפעגוצ םּוטנֶעדיי עשטייד סָאד
 .ייװצרעפ רעגיזָאד רעד ןּופ ןעּבָאה עּפּורג ןייז ןּוא רעשילַאק
 ,יידיא רעשיטסינויצ רעד ןיא געװסױא'נַא טכּוזעג עגַאל רעטלעפ
 .רָא רעד ןּופ טײהרעמ עסיױרג יד--םיא טימ ןּוא שריה תעשצ
 ן'רַאפ ןּוט טשינרָאג רָאט'מ זַא ,ןעטלַאהעג ןעֿבָאה עיסקָאדָאט
 רעד ןעמּוקעג טשינ ןיאס ןמז לפ ,דנַאל ןעגילייה ןּופ יוּבפיוא
 םינְּבר עשיטסינויצ יד .חישמ רעטקישעג אוה ךּורּב שודקה ןופ
 זַא ,ןעזיװעּפ םיקסוּפ ןּוא דּומלּת ןּופ םיקּוסּפ עכייולהָאצ טימ ןעגָאה
  ןפוא םּושֹּב טהעטש לארשי ץרא ןיא טעּגרַא.יוּבכיױא עוװיטקַא יד
 שריה רעּבָא ,הרוסמ ןּוא תו ןעשידיי םּוצ הריתס ַא ןיא טשינ
 .ָאגעטַאק "םוטנעדי םעד ןעגעװ ףירּב ןהעצניינ, ענייז ןיא טָאה
 עטגָאזעגסױרָאפ םיאיבנ ערעזנוא ןּופ יד זַא ,טרעלקרע! שיר
 םּוׁשּב רָאט יז ןּוא גנונעפָאה ַא רָאנ ןעּבײלּב ּומ ןויִציתביש
 ,לײװ ,םישֲעמ עויטקַא ךרוד ןערעװ טציטשרעטנּוא טשינ ןפוא
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 רעד ןיא .ץק םעד ןייז ברקמ טשינ טּביױלרע תד רעשידיי רעד
 .רָא רעיײנ, רעד ןופ רעטָאפ רעגיטסייג רעד זיא ,טייקכילקריוו
 רעשיטילָאּפ רעד ןּופ רענגעג ןײק ןעזעװעג טשינ "עיסקָאדָאט

 ייונעג יד טגנַאלרעפ זולב טָאה רע ,עיצַאלימיסַא רעלערוטלוק ןּוא = |

 יד טָאה גנורהיט ןייז רעטנּוא .תֹווצמ ג"ירּת עלַא ןּופ גנוטיהּפָא עטסע

 ןעשיטַאנַאפ ןוא ןעזָאלסטכיזקיר ַא ןעּבױהעגנָא עיסקָאדָאטרָא

 יד ןעסירעגפיוא טָאה יז ,םוטגעדיי.םרָאפער םעד ןעגעג ףמַאק

 ןעציז טשינ ?ליװ יז זַא ,קידנערעלקרע ,תוליהק עכעלטייהנייא

 יערט,) םיעשוּפ עשיטסימרָאפער ןּוא עלַארעּביל יד טימ ןעמַאזּוצ

 | ("עיסקָאדָאטרַא-סגנונ

 .ערילַארעּביֿפ םעד ןעשיװצ ןענגנוהיצעב עטציּפשעגוצ יד

 .ָאטרָא-שיטַאנַאפ םעד ןוא ,טייז ןייא ןּופ ,םוטנעדיי ןעשיטסימרָאפ

 יד טרעװשרע רהעז ןעּבַאה ,טייז רערעדנַא רעד ןּופ ןעשיסקָאד

 ,| רעשילַאק םורַא עַּפּורג-םינּבר רעשיטסינויצ רעניילק רעד ןּופ עגָאל

 ּוצ גנַאוצ ןע לַאנָאי צ ַא ג ַא טרילומרָאמ טָאה עכלעװ
 רעלַאנָאיצַאניזעגילער ריא טימ ןיא ןּוא עגַארפ רעשידי רעד

 ןעקידרעטעּפש םעד ןופ ןירעפיולרָאפ יד ןעזעװעג עדנַאגַאטָארּפ

 .ןערהיפּפָארַא טזָאלעג טשינ ךיז טָאה רעשילַאק רעּבָא ."יח רזמ,

 רעצנַאג רעד טימ רעטייוו טעּברַא רע ,געו ןעטלהעוװעגסיוא ןייז ןּופ

 רהָאי םניא .ןויצ:תביש ןּופ לַאעדיא ןרַאפ תובהלתה ןּוא עיגרענע
 ןע שיט סינויצ ןע טש הע םעד רֶעשילַאק טעדנירג 1

 ןופ גנוטסעפ-.טּפיוה רעד ןיא) ןיימ םֵא טרופקנַארפ ןיא ן יי ר ע פ

 ןעדנירג העּפשה ןייז רעטגּוא ןּוא (עיסקָאדָאטרָאיסגנּוננערט רעד

 .טעטש עשטייד ערעדנַא ןיא ךיוא ןעגיירעפ עכילנהע ךיז

 .קנַארפ ןּוא דנַאלגנע ןיא סעיצַאקילּבופ עשיטסינויצ-ָארּפ יד
 ילַאק רעד ןופ עיצַאטיגָא:ןויצ.תביש עטקרַאטשרעּפ יד ןֹוא ךייר
 עשידיי עכנַאמ ףיוא קרַאטש ןעקריװ דנַאלשטייד ןיא עּפּורג -רעש

 יָארּפ עשידיי יד טימ ייז ןעריסערטניארעפ ןּוא ןעטנעגילעטניא
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 רעלעטשטפירש פשידי עטסכײרטסײג יד ןופ רענייא
 .םייא טרידוטש ס ע ה

 םניא סױרַא טיג ןּוא
 עטצעל יד ,םילשורי

 ,ןעמעלּב
 ה ש מ ןערהָאייס0 יִד ןיא רעקנעד ןוא
 ןעגַארפ עשידיי ןופ סקעלּפמָאק סעד קיר
 ווא םיר, ;ךּוּב טמהירעּב ןײז 1862 רהָאי
 ,*עגטרפיטעטילָאגָאיצַאג

 . רעשילַאק שריה יבצ ברה



 ,םילשורי ןוא םיור. .סעה השמ 6
: 

 טָאה (1812 רהָאי ןיא ,ןָאּב ןיא ןעריוּבעג) סעה השמ
 --עדייז ןייז ,עילימַאפ רעשידייזעגילער רעטּוג ַא ןופ טמַאטשעג -

 ּוצ עּביל רעפיט ןיא םיא טהיצרע ןעלױּפ ןּופ טנַארגימע ַא
 רעד יװ ,שדֹוקהייבתּכ םיא טימ טנרעל ןּוא סעיצידַארט עשידיי

 ךיױא טכּוז ,דנַאלשטײד ןיא רֹוד רעגניי רעגידסלָאמָאד רעצנַאג
 רע .,רּוטלּוק ןּוא גנודליּב עשיאעּפָארײא ןעּברעװרע וצ סעה השמ
 ,ןעטפַאשנעסיװרּוטַאנ ,עירָאטסיה ,עיפָאזָאליּפ גיסיילפ טרידוטש
 .טנורג ןּוא עפיט ַא טייצ רעד טימ ךיז טּפַאש ןּוא ,,וו .זא ןּוא עימָאנָאקע
 רעגנעהנָא ַא רע ןיא עיפָאזַאליפ רעד ןיא = .גנודליסיוא  עּכיל

  .יװַא יד ןופ זיירק םוצ טרעהעג ןּוא ַאזָאניּפש ןּוא לעגעה ןופ
 טרעװ שטנעמ רעגנוי סלַא ןיוש .רענַאילגעהיגנּוי ענעפורעג
 .ערגָארּפ:לאקידַאר רעד ןופ ןערָאטקַאדער יד ןּופ רעניא סעה
 | טפַאשטנַאקעּבי עטנהָאנ ַא טסילש רע ."גנוטייצ רעשינייהר, רעוויס
 ךיז טרירַאלקעד ןּוא סלעגנע ךירדירפ ןּוא סקרַאמ לֹרַאק טימ
 טײװ זיא ץסעה ןּופ םזילַאיצָאס רעד רעּבָא ,טסילַאיצָאס סלַא
 טהעטש רע ,םזיסקרַאמ ןּופ טײקשיטַאמגָאד רענעקּורט רעֶד ןּופ
 טייצ רעד טימ .סןילַאיצָאס ןעשיײלַאסַאל םּוצ רעטנהענ ךס ַא

 ןוא גנודמערפרעפ ַא ןעמּוקעגרָאפ סעה ןּוא סקרַאמ ןעשיוװצ ןיא
 ,טפירש ןּוא טרָאװ ןיא ,טָאּפשענּפָא סקרַאמ טָאה לָאמנײא טשינ
 רעד ןיא ךיֹוא .ס'סעה השמ םוילַאיצָאס ןעשיפָאזָאליפ םעד ןופ
 .יװ ,גנולעטש ערעדנַא'נָא רָאג סעה טמהענרעפ עגַארפ רעשידיי
 טקידיײלעּב ןּוא טקירעדינרעד סקרַאמ תעשּב .םירֿבח ענייז ןּוא סקרַאמ
 ,1844.'עגָארפןעדיי רוצ, :טפירש ןייז העז) םוטנעדײ סָאד
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 / ןעײדיא עשיטסיניצ ןּוא עשידייילַאנָאיצַאנ טעה טריגַאּפָארפ
 .רעד ַא ןסעה ףיױא טָאהעג טָאה קשמד ןּופ לו3ּבלּביטּולּב רעד

 ןעגיטפעשעּב ּוצ ןעגיוװעּב םיא טָאה ןּוא גנוקריװ עדנרעטיש

 עצנַאג ַא סױרַא טיג סעה .עגַארפ רעשידיי רעד טימ טסנרע ךיז
 *עּב ןייז 1862 רהָאי םגיא ףֹוסל ןּוא ןעטפירש עשידיי ןּופ עהייר
 עט צ על יד ,םילשּורי ןּוא םיור, :ךוּב טמהיר
 גָאט ןעגיטניה םּוצ ויּּב .יעגַארפטטעטילַאגָאיצַאנ
 קרעװ ךיײרטסײג ןּוא ףיט ַא ןעּבילבעג ךּוּב עגױָאד סָאד זיא
 םזַאיוטנע ןעסיֹווג ַא טימ ,ןעמעלּבָארּפ עשידי יד ןעגעװ
 ..רַאטש םעד ןעגעװ רעכיּבגָאט ענייז ןיא לצרעה רָאדָאעט טּביירש
 ןוא םױר, טכַאמעג םיא ףױא טָאה סע ןעכלעװ ,קורדנייא ןעק
 ."םיִלשּורי

 (םיור) עילַאטיא ןּופ גנואיירפעב רעד ךָאנ זַא ,טלַאה םעה |
 .ירד םעד ןָאעלָאּפַאנ רעזײק ןעשיױיוצנַארפ ןּופ תוליח יד ךרּוד
 טציטש רע ,םילשּורי ןעיירפעּב ּוצ טיײצ יד ןעמּוקעג זיא ,ןעט
 רַאטערקעסיטַאװירּפ םעד) ןַארַאהַאל טסנרע ףיוא ייּברעד ךיז
 .טנעירָא עײנ יד; :ךּוּב ס'געמעװ ,(ןעט-3 םעד ןָאעלָאּפַאנ ןופ
 טול -- ָאזלַא טָאה ךַײרקנַארפ .רדסּכ טריטיצ רע ,"עגַארפ
 דנַאל סָאד ןעבעגוצרעּביא עּבַאגפױא עש;רָאטסיה יד - ן'סעה
 עשידיי עטרעלקעגפיוא עצנַאג יד יװ ,לארשי קלָאפ םּוצ לארשי

 ןיא סעה השמ טהעז דנַאלשטײד ןעגילָאמַאד ןיא ץנעגילעטניא
 .שטנעמ רעלדייא ,רעיינ רעד ןּופ גנורעּפרעקרעפ יד ךײרקנַארּפ
 רטנעצ ןעכילדעה םעד ,זירַאּפ ןופ זַא ,טגייצרעּביא זיא רע .טייה
 העושי יד ןעמוק טעװ ,ענצַאזיליװיצ ןּוא רּוטלוק:טלעװ רעד ןּופ
 ךיירקנַארפ סלָאמַאד דָארג ןיא בגא .קלָאפ ןעשידיי ן'רַאפ

 .ַארפ עשילַאטנעירָא יד טימ ןעועװעג טריסערעטניארעפ קרַאטש -
 ! לַאנַאק-ץעוס) ןעג

 ןוא טסילַאעדיא ַא ןעועװ ץנַאג ןייז ןיא ןיא סעה השמ -- }

 פפ



 .םוינויצ ןּוא םזילַאיצָאס ןייז ךיוא זיא יֹוזַא ןוא .שטנעמ-:טסייג
 ןעשיחישמ םעד ךרּוד טשרעהעּב םיא ייּב ןענעז ןעיידיא עדייּב
 ,גנוניימ ןייז טיול ,טייהשטנעמ רעד ןופ גנּואיירפעּב ןיא ןעּבױלג
 .עגנָא עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ ףעסיורג רעד טימ יז טָאה
 ,עטכישעג:טלעװ רעד ןיא הפוקת עשיהיש מ יד ןעבױה
 יד טרימַאלקָארּפ זיױלּב טָאה עיצולָאװער עשיזיוצנַארפ יד רעּבָא
 . יטנעגיא יד תעשּב ,םּואּודיװידניא םעד ,דיחי םנּופ גנּואיירפעּב
 גנואיירפעּב רעװיטקעלָאק רעד ךרּוד ןעמּוק טעװ העּוׁשי עכיל
 הצקלעפ יד ןּופ .ה .ד ,םיצוּבק עלַאנָאיצַאנ יד ןּופ
 ןעבָאה סעצָארּפ ןעשיהישמ-שירָאטסיה ןעגיזָאד םעד
 .טיאיבנ עשידיי עסיורג ערעזנּוא טגָאזעגסיױארָאפ ןוא ןהעזעגסיור
 רעשיזיוצנַארּפ רעד ךָאנ - סעה טגָאז -- טצעי טשרע ןּוא
 יד .האּובנ רעײז ןּופ עיצַאזילַאער יד ןָא ךיז טּבױה עיצּולָאװער
 עכילקריװ רעײז ךיוא ןּוא עיצַאנ ערעדנּוזעּב ַא ןענעז ןעדי
 יסַא רעלעּודיװידניא ַא ךרּוד ןעמּוק טשינ טעװ עיצַאפיצנַאמע
 רעלַאנַָאיצ ַאנ ,רע װיטק על ָא ק ַא ךרוד רּונ ,עיצַאלימ
 םֹוקמ לכפ ןעדײ עלַא טעדניּברעפ לרוג ןייא .גנואיירפעּב
 יצ ,דײ רעדעי; .םידמּושמ יד ּוליפא ,טלעװ רעד ןיא םהש
 -ַאדילָאס ןעדנוברעפ זיא ,טשינ ליװ רע יצ ,ליװ רע
 יד ףרוַאש טפמעקעּב סעה .'המּוא רעצנַאג ןיז טימ שיר
 --רּוטלּוק עדעי .עיגָאלָאעדיא רעייז ןּוא ןערָאטַאלימיסַא עשידיי
 ןעלַאנָאיצַאנישיפיצעּפס ַא ןופ סױרַא טסקַאװ -- סעה טּבײרש
 ןּופ סחי רעד .עלַאנָאיצַאנ ַא דוסי ריא ןיא ןכל זיא יז ,ןעדָאּב
 ,רעכילכעלפרעּביױא ַא ןייז רּונ ןָאק ןערוטלוק עדמערפ ּוצ ןעדיי
 .עװ ןעדי יד .ןלעצרואװ-טנּורג רעײז ןּופ טייװ ןיא רע לייוו
 .שטנעמ רעד יִּבגֹל ןּוא ךיז יּבבל טכילפ רעײז ןעליפרע ןעל
 רּונ ,רעדלעפ-רוטלוק עדמערפ ףיוא טשינ קידנעטעּברַא ? ,טייה|
 קעװצ םעד ּוצ .ןעדָאּב ןעשידיילַאנָאיצַאנ םענעגײא םעד ףױא
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 ,לאושיץרא ןיא רטנעצ-רוטלוק ןעשידיי ַא ןעפַאש ּוצ קיטױג ןיא

 ידי סָאד ּואװ ןּוא ןעבעלפױא טעװ סּוינעג רעשידי רעד ּואװ
 םענעּבַאהרע ן'כרוד ןערעװ טשרעהעּב רעדיװ טעװ קלָאפ עש

 טָאה עיגילער עשידיי יד .םיאיבנ עסױרג ערעזנּוא ןּופ שסײג

 .על ןעשינויח ,ן'תמא ריא ןעריולרעפ ןעגנוגנידעב.תולג יד  ייּב

 עגיצניא יד רּונ ןעּבָאה ןעמרָאפער עזעגילער יד .טלַאהניא-סנעּב

 תֹוחֹוּכ עטצעל יד םּוטנעדיײ םנּופ סױרַא ןעהיצ ייז; זַא ,הלועּפ

 רעד ןופ גנּונײשרע רעזעידנַארג רעגיזָאד רעד ןופ ןעכַאמ ןּוא

 עײנ} יד ךױא ."טעלעקש ַא ןופ ןעטָאש ַא ,עטכישעג:טלעוו

 ,געװ ןעשלַאפ ַא טהעג רענַאל ס'שריה .ר .ש ןּופ *עיסקָאדָאטרָא

 יַארט ןּוא הנומא רעשידיי רעד ןּוּפ סנַאסענער רעכילקריװ רעד

 .לארשי ץרא ןּופ ןֹוא ?ארשי ץוא ןיא ןעמּוק טשרע טעװ עיציד

 ַארזיא, יד ןעגעג סעה טריזימעלָאּפ ךיירטסייג ןּוא ףרַאש, רהעז

 ןעדי יד זא ,ןעגנַאלרעפ עכלעװ .*ןעלָאטסָאּפָאעיסימ עשיטיל

 ,רעקלעפ יִד ןעשיװצ טײהּפשעצ ןוא טײרטשעצ ןעּבײלּב ןעלָאז

 םנופ ןעּפיצנירּפ עכיוה יד םלֹועה תֹומּוא יד יי ןעריגַאפָארּפ ּוצ ידכּב

 סַעה .המֹודּכו קיטע ,ןעדירפירעקלעפ ,םזיאעטָאנָאמ :םוטנעדיי

 ,םזיחישמ ןעקיד'הנּושמ ןעגיזָאד םעד שירָאגעטַאק ּפָא טפרַאװ

 ענעגיא ןעכַאמ ןעמוינַאגרָאירעקלעפ עדמערפ ףיוא ליװ רעכלעוו

 עשירָאטסיה יד זַא ,טרעלקרע סעה ןּוא ,ןעטנעמירעפסקע.עיסימ

 . רענעגײא רעײז ןיא ןערעװ טריזילַאער רמ ןָאק ןעדיי ןּופ עיסימ

 עשינויח ַא ןהעטְשטנע טעװס ּואװ ,טפַאשגיימעג רעלַאנָאיצַאנ

 .טײקכילקריװ ןּוא עירָאצט ןעשיװצ טייהניא עשינָאמרַאה ןּוא

 רבוג טשינ לָאמנײק טעװ טעּברַאיעיסימ עשירָאטַאלימיסַא יד

 .ײלּפָא טעװ די רעד ןמז לֹּכ, לײװ ,םזיטימעסיטנַא םעד ןייז

 יד ןעשיװצ גנולעטש ןײז טעװ גנַאל ױװַא ,עיצַאנ ןייז ןענעק

 י"רעכילגערטרענוא גָאט ּוצ גָאט ןּופ ןערַעװ רעקלעפ

 ןינַא- .טלעװ עֶשידיי יד זַא ,ןעגָאז ןעמ ןָאק ,ןטמונעג ללכַּב - =
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 ,ןעגנּואושנַא יד ּוצ ךילנהע קרַאטש זיא ,סעה השמ ןופ גנואיוש

 :ָאל ןּוא שיטַאמעטסיס ױזַא רעטעּפש רֶהָאי 30 טָאה סע עכלעוו

 . טסינויצ.טסייג:ןּוא- רּוטְלּוק סלַא סעה .םע ה ד ח א טלעקיוװטנע שיג
 ,םזימעה דחא ןופ רעגנעגרָאפ רעד סלַא ןערעוו טכַארטעּב יקַאט ןָאק

 .םוידיסח םּוצ ן'סעה ןּופ סחי רעוויטיזָאּפ רעד זיא שיטסירעטקארַאכ

 ןיט דר ַא מ ןעזעװעג ,רעטעּפש רֹוד ַא ןיא ןיא ,דנַאלשטיײד ןיא)

 יא רעד ,םזידיסח ןּוא םזיגויַצ:רּוטלּוק םעד עגֹונג ,רע 13

 אסעה השמ ןופ שרֹוי ןּוא דימלּת רעכילטנעג
 ןעדיי עטעדליּבעג יד ןּופ בֹור ןעסיורג םּוצ ץַאזנעגעג ןיא

 :ָאיצַאר ןופ טסײג ן'כרוד טשדעהעּב טשיִנ סעה ןיא ,טייצ ןייז ןיא
 :טנע רעד ןיא ?כש רעד ןױלּב זַא ,טשיִנ טלַאה רע .םזילַאנ
 יַאְנ סלַא ,ללּכ ןּוא ךיחי ןּופ ןעּבעל םניא רָאטְקַאפ רעדנעדייש
 .יקיװטנע.רעקלעפ ןּופ דֹוסי םעד סעה טהעז רעלטּפַאשנעסיװרּוט

 -סנעֶּבעל עשינַאגרָא יד טפַאש עסַאר יד .ע ס ַא ר רעד ןיא גנול

 ,טשיג לַאפּוצ ןיק רעכיז ןיא סֶע .ללַּכ ןּוא דיחי םנּופ ןעמרָאפ

 טשינ עגַארפ רעשידיי רעד עגֹונּב זיא טסילַאיצָאס רעד ,סעה סָאװ

 .'רעשילַאק יבצ שריה ברה רָאנ ,ן'סקרַאמ לרַאק ןעגנַאגעגכָאנ

 יסילַאנַאיצַארײטנַא ןייז ןּופ ץנעװקעסנָאק יד ןעזעװעג זיא סָאד

 -סעה טגָאז -- םיטעמיסעטנַא רעד , ,גנוסַאפיוא.סטכישעג רעשיט

 ,םימעט עשיטסילַאנָאיצַאר ךרוד ןעפַאשּפָא ןעזָאל טשינ ךיז טעװ
 עסיװעג טול רָאפ טמּוק ןעסַאר ןעשיווצ גנוגידנעטשרעפ יד לייוו

 ,ןעליװ רעזנּוא טיול ,טשיִג ןענָאק רימ עכלעװ ,ןעצעזעגרוטַאנ

 ןעגעג טעּברַאיסגנורעלקפיוא יד ."ןערעדנע רעדָא ןעטלַאטשעג

 עסַאמ יד, לײװ ,ליִצ םּוצ טשינ טרהיפ םזיטימעסיטנַא םעד

 רעד טימ ,סערגָארּפ ַא וצ ןערעװ טרהיפעגּוצ טשינ לָאמנייק טעװ

 :ןײא ףיט טגיל לארשי תאֹנְׁש יִד ,"סעיצקַארטסּבַא.לכש ןּופ ףליה

 ףיז טזָאל יז ןוא רעקלעמ יד ןופ המשנ רעד ןיא טלעצרָאװעג

 ןעגעװ .סעיסוקסיד ןוא ךיײר עגולק ךרוד ןעּבײרטסױרַא טשינ
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 עכלעװ ,ןעגנוניימ סױרַא סעה טגָאז םזיטימעסיטֹנַא ןעשטייד 1
 :עג לעּוטקַא רעטיּב ױזַא דנַאלשטײד:רעלטיה ןיא טניה ןענעז

 עיגילער עשידי יד טגייפ רעגינעװ ןעבָאה ןעשטייד יד, :ןערָאװ
 הנּומא עכילמיטנעגיא רעײז רעגינצװ ,עסַאר עשידײי יד יװ
 | ."זעג ערעייז יװו

 .עּפס ַא ףיױא קלָאפ ןעשידי םעד יּבגל ךיז טציטש סעה -
 םּוטנעדיי סָאד ןיא גנוסַאפיוא ןייז טול ,עיפָאזָאירָאטסיה רעשיפיצ
 תעשּב ,טײהנײא.טלעװ רעד רַאפ רעפמעק רעשירָאטסיה רעד
 .יישרעפ.טלעװ ןּופ ּפיצגירּפ םעד טריטנעזערּפער םוטנעכירג סָאד
 .שטנעמ רעד ןּופ עטכישעג יד זיא םּוטנעדי םעד ךרוד, .טייקנעד
 טימ ןָא ךיז טּבױה עכלעװ ,עטכישעג עגילייה ַא ןערָאװעג טייה
 ינַאג) יד ןיִּב ,רעהירפ טשינג ךיז טגידנע ןּוא ןעבעל:עילימַאּפ םעד

 ,"עילימַאפ ןיא ןערעװ טעװ טיײהשטנעמ עצ
 ףעד ןַאהרעפ זיא ,קלָאפ ןעשידיי םנּופ םיבתּכ עגילייה יד ןיא

 ןופ עּבַאגפױא יד .דיתע ןעכילשטנעמ םעד רַאפ ןַאלּפסטכישעג
 *'ט ל ע װ ַא ןּופ גנּופַאש רעד ןיא טהעטשעּב ןַאלּפ .ןעגיזָאד םעד

 ףיא טהורעּב עכלעװ ,טײהנײא-טלעװ עגיזָאד יד .טײה נײא
 רעד זיא ,גנורעדירּברעפ:ןעשטנעמ רעניימעגלַא ןּוא םולש.רעקלעפ
 ,עיגילער רעשידי רעד ןּופ ןּוא םיאיבנ עשידיי יד ןּופ לַאעדיא

 עדעי ןעפַאשּפָא טעװ "תּבש .רעכיל טכ יש ע ג, רעד ןעװ
 ע'תמא יד ןהעטשטנע טעװ סלָאמַאד ,האנש-ןעסַאלק ןּוא-ןעסַאר
 טשיג ךיז טזָאל עינָאמרַאהטלעװ יד רעּבָא ,עינָאמרַאה:טלעװ
 עכלעװ יקלָאפ ןעשידי םעד ןּופ גנואיירפעּב רעד ןָא ןעריזילַאער

 .לארשי ץרא ןיא ןעמּוקרָאפ רונ ןָאק -
 סעה השמ ןּופ םויניצ ןעשיחישמ:גיטסיג םעד ןעשיװצ

 / רָאדָאעט ןּוא רעקסניפ ןָאעל ןופ םזינויצ ןעגידרעטעמש םעד| -ןּוא
 ,דישרעטנוא רעלַאטנעמַאדנופ ,רעפיט ַא ןענַאהרעפ ןיא לצרעה

 רעד גילוצ םניניצ םּוצ ןעמוק לצרעה ןוא רעקסניפ תעשג

60 



 ץרא ןיא סעה טכּוו ,טיוגױעדיי רעשימָאנָאקע ןּוא רעשיטילָאּפ
 ןעשיחישמישידיי ןּוא רוטלּוק רעשידיי רעד רַאפ הלּואג יד לארשי
 'סירקסיוא רעטעּפש ךיז טעװ ץַאזנעגעג רעגיזָאד רעד .,טסײג
 .םער ןעשיװצ הּוּכו ןעפרַאש םעד ןיא ןעפיטרעפ ןּוא ןעריזילַאט
 |כ ר מ םעד ןּוא ס'לצרעה רָאדָאעט םזיניצ ןע שיסילָאּפ

 .ס'םעה דחא םזינויצינחּור ה
 ַא םעה השמ טָאה םזינויצ.טסייג ןעצנַאג ןייז ייּב רעּבָא

 ןיא טעגרָא.יוּבפיוא רעשימָאנָאקע ןּוא עיצאזינָאלַאק רַאפשינדנעטשרעפ
 ןיא בּושי רעשידיי רעד ןַא ,ךיוא טגנַאלרעפ רע ,לארשי ץרא

 יד ײב ץּוש ןעכילטכער-שיטילָאּפ ַא ןעמּוקעּב לָאז לארשי ץרא
 גינצװ רהעו רעּבָא טּבײרש סעה .תֹוכולמ:טּפיוה עשיאעּפָאריײא
 ןופ עיצַאזילַאער יד רָאפ ךיז טלעטש רע יװ ,ןפֹוא םעד ןעגעװו
 טזָאלרעמ טכיזניה רעד ןיא ךיז רע טָאה ,טנייש סע יװ .,םזינויצ
 ,םירבת עניײז ןּוא רעשילַאק שריה יבצ ברה ןּופ רענעלפ יד ףיוא
 .גײא רעד ךרּוד ןערָאװעג טציטשרעטנוא סגנַאּפנָא ןענעז עכלעוו

 | ,"טנַאילַא , רעכיירסּולּפ
 ַא ,רעקיטערָאעט ַא ןעזעװעג סעה השמ ךָאד ןיא רקיעּב -

 טײװ ןיא רע רעּבָא ,טסײג ןוא רוטלּוק רעסיורג ןּופ שטנעמ
 טוָאל םעד טיִמ .טייקכילקריװ רעשיטקַארּפ רעד ןּופ ןענַאטשעג
 ַאטשרעפ טָאה רע ןעכלעװ ,םוילַאיצָאס ןייז ןערעלקרע ךיוא ךיז

 (םהיא ךָאנ ןּוא םהיא רַאפ ,רעמױרט עלדיא ךס ַא יװ) ןענ |
 יװ ,םַעד ןעגעװ .טייהשטנעמ רעד ,ןּופ גנוויילרע עשיאיבנ ַא סלַא
 םזילַאיצָאס ןצשיחישמ-גיטסייג ןעגיזָאד םעד ןעדניּברעפ ּוצ יױזַא
 טשינ סעה טָאה טיקכילקריװ רעשידי רעשיטקַארּפ רעד טימ

 טּוש ןײק ,ןעּבעג טנַאקעג טשינ ךיוא םתס'נמ ןוא ,ןעּבעגעג
 עטקַארטסּבַא 8 ןעּבילּבעג זיא םןילַאיצָאס ןייז ,הבּוׁשּת .עלַאער
 ןעשידיי ןּופ טעטילַאער רעד יִּבגְל ךמערפ ןּוא ןעסירעגּפָא ,יידיִא
 . | ןעּבעל
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 / ײד תבוטל ןעזעװעג גיטעט ט שינ סעה ןזיא ךילטפַאשלעזעג
 . ךײרטסײג יױזַא טָאה רע עכלעװ ,ןעיידיא עשיטסיִנויצ-לַאנָאיצַאנ

 ,טפַאשלעזעג ןייק ,יםילשורי ןּוא םיור, ןיא טעדנירגעּב ףיט ןּוא -
 רעגידסלָאמַאד רעד ןיא ןעדיײ ייּב טָאה ןעּבעל שיטילָאּפ-ךיל

 .סטײקיטעט טיירּב ַא ןענּופעג טָאה סעה .טריטסעזקע טשינ טייצ
 . - טרָאװ ןּוא טפירש ןיא טריטיגַא רע ,םּוטנעדיי םעד ץוחמ דלעפ
 - ןירַאּפ ןיא עיצַארגימע רעד ףױא ייס ןּוא דנַאלשטייד ןיא ייס
 ןופ רעטערטרעפ רעד רע ןיא ןלעק ןיא .םזילַאיצָאס ן'רַאפ

 םזילַאסַאל ן'רַאפ טכַאמ ןּוא *ןיירעפ.רעטעּברַא, ס'לַאסַאל דנַאנידרעפ
 1870 רֹהָאי םניא ,רעטעּפש ,דנַאלנײהר ץנַאג ןיא עדנַאגַאּפָארּפ

 .רַאּביהמחלמ רעד ןעגעג ךילטפַאשנעדײל ןירַאּפ ןיא רע טפמעק |
 . עיצַארגימע רערענָאיצּולָאװער רעד ןּופ ךעלזיירק יד ןיא ,ײרַאּב
 רעטנַאקעּבירעד .י בר .ןעטסינּומ ָאק רעד :ןעפּורעג סעה טרעוו

 .ליש עג ור ףָאזָאליפ ןּוא רעּביירש רעלַאקידַאר-שיטסילַאיצָאס

 :ןמֹוא ןעדנעגלָאפ םעד ףױא ן'סעה *ןעידּוטְס, ענייז ןיא טרעד

 ןּוא קילּב ןעגיטומטּוג ַא טימ ,ןַאמ רערָאד ,רעכיוה ַא זיא סעה,

 טכַאמ לעטנַאמ רעױרג ןייז .סלַאה םענעגיוּברעפ לעסיּב ַא טימ

 ,?ןעכילטסייג ַא וצ ךילנהע ,רהעמ ךָאנ םהיא
 - ןייז ןיא ,1875 רהָאי םניא ,זירַאּפ ןיא סעה זיא ןעברָאטשעג

 עשילױּפ ןּוא עשטייד ,עשיזיוצנַארפ טגילייטעּב ךיז ןעּבָאה היול

 .ןעזעװעג דיּפסמ םהיא ןעּבָאה רענדער ענעדישרעפ ,ןעטסילַאיצָאס

 | .טַאירַאטצלָארּפ ןעלַאנָאיצַאנרעטניא ןּופ ןעמָאנ ןיא

 רעטסנרע רעדעי ןָא רעּבױַא ןיא "םילשּורי ןּוא םיורא |

 .ינא; ןעשיטסינויצ ס'סעה טָאה עסערּפ עשידי יד ,גנּוקריװ

 .שינָאריא לָאמכנַאמ ןּוא שיטפעקס רהעז ןעמּונעגפיוא *ןימאמה

 .דצמ ןעפירגנָא עלַאטּורּצ ןייק טלהעפעג טשינ ךיוא ןעבָאה סע

 .ןופ רעניא ,ר ע ג ײג ם ה ר ב 8) ,ןערָאטַאלימיסַא ענעסיּברעפ

 - םוטנעדיי.םרָאפער םינופ רעלטּפַאשנעסיװ זוא רעגידערפ:טּפיױה יד
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 ןעּבײרש ּוצ טּומ ןעגיריורט םעד ןענופעג טָאה דנַאלשטיײד יא

 ַאזַא טימ ,סעה טסילַאעדיא ןעטּוג ןּוא ןעלדיא םעד ןעגעװ

 ינעדי םעד ץוחמ טעמּכ טהעטש רעכלעוװ ,שטנעמ ַא סעה, :ןושל

 ענייז טימ ןּוא םזילַאיצָאס ןייז טימ טריטָארקנַאּב טָאה ןּוא ,םּוט

 ןעכַאמ טפעשעג ַא טצעי ליװ ,ןעלדניוש עגעדישרעפ ,ערעדנַא

 | (,?םזילַאנָאיצַאנ ן'טימ

 דנַאלשטיײיד ןיא גנּוגעװעּב ןויצ.תּבח עניילק ןּוא עגנּוי יד

 ןיא סעה .רערהיפ ריא ןעמּוקעּב טשינ סעה השמ  ןיא טָאה
 רעּבָא ,רעּבײרש ןּוא רעקנעד רעדנעריפָאזָאליפ ,רעפיט ַא ןעזעוועג

 .עזעװעג טשינ רע ןיא ןוּבירט:סקלָאפ ןּוא רָאטַאזינַאגרָא'נַא

 ייורג ַא רַאפ ןערָאװעג ףייר טייצ יד טשינ ךָאנ זיא סנעגירעּביא

 זיא ךיירטסע ןיא ןּוא דנַאלשטייד ןיא. גנּוגעװעּב רעשיטסינויצ רעס

 סלָאמַאד דָארג ןענַאטשעג הפוקּת עלַארעּביל-שיטסילַאטיּפָאק יד

 ןעדי יד .גנולקיװטנע ריא ןופ עפּוטש רעטסכעה רעד ףױא

 ןּוא ןעכילטפַאשטריװ ן'פיוא ןעגיטשעג גָאט ּוצ גָאט ןּופ ןענעז

 זיא ןעלהיפ ןּוא ןעקנעד ץנַאג רעײז ןּוא ,טיּבעג ןעלַאיצָאס

 .נַאמע ןעשירָאטַאלימיסַא םעד ְךרּוד ןעועװעג טשרעהעּב ירמגל
 .ןעּבױלגיעיצַאּפיצ
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 ןויצ-תבח רעטריזינַאגרָא רעד ןופ בױהנָא רעד (

 ןּופ עיצְקַא רעד ךרוד ןעּבױהעגנָא ,גנּוגעװעּב ןויצ-תּבח יד

 יד ןופ ךשמּב טכַאמ ,זירק:םינּבר ןייז ןּוא רעשילַאק יבצ ברה

 עסיװעג ַא טניפעג יז ,ןעטירשטרַאפ ערעטייוו 1870--0 ןערהָאי

 רעכלעװ .,ערָאיפעטנ ַאמ השמ דצמ  גנוציטשרעטנוא

 יד ךיא .לארשי ץרא בושי ןּופ רעגנעהנָא סלַא ךיז טרעלקרע

 רעד רַאפ ךיז טריסערעטניא *לעסרעווינּוא טילעַארזיא סנַאילא;

 רעד ייּב זַא ,ןעקרעמעּב ּוצ יאדּכ זיא בגא .טעּברַאיַאניטסעלַאּפ

 רעשילַאק ברה ,לארשי ץוא תבוטל טהימעּב ךיז ןעּבָאה סנַאילַא

 הדוהי ידרפס רעד ,ןַאקלַאּב ןּופ בר רעשיטסינויצ רעדנַא'נַא ןּוא

 : | ' ילַאקלַא

 ןּופ לעּפַא רעקידלארשי-ץרא'נַא טניישרע 1876 רהָאי םניִא

 טיג רהָאי ןעּבלעז םעד ןיא ,רעכַאמטּוג ןּוא רעשילַאק םינּבר ײצ

 ןעטנַאסערעטניא א (068ת 116חזש סטתבמֹו) ןַאגיד .ה .י סױרַא

 .לארשי ץוא ןיא עיצַאזינָאלַאק רעשידי רעד תבוטל ףורמיוא

 ינַאקעּב ַא ןיא ץייוש רעד ןּופ זױצנַארּפ רעכילטסירק ַא ,ןַאניד

 .רעטניא םעד טעדנירג רע ,ּפָארטנַאליפ ןּוא רעקיטילָאּפ רעט

 רהָאי םניא טמוקעּב ןּוא (ףנעג ןיא) 'ץיירק ןטיור, ןעלַאנָאיצַאנ

 .עלעיצעפס ַא טפַאש ןַאניד .ןײרּפ.לעבָאנ|ע טש רע םעד 1

 סלַא ךיוא ךיז טגילייטעּב ןּוא טפַאשלעזעגסגנּושרַאפ:ַאניטסעלַאּפ

 - אװ ,לעזַאּב ןיא סערגנָאק-ןעטסינויצ ןעטשרע סניא טסַאג

 סנײשרע טײצ רעּבלעז רעד ּוצ טעמּכ .םרַאװ םהיא טסירגעּב'מ

 ,םילשורי ןּופ ןהָאזרעינש יבצ םייח יּבר ןּופ ףירּב רעכילטנעפע ַא

 ײטש ןעלָאז ײז זַא ,ןעדיי עשילגנע יד ףיוא טרעדָאפ רעכלעוו
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 ףעטעמש רהָאי 6 .לארשי ץרא ןיא עיצַאזינַאלָאק עשידיי יד ןעצ
 רעזירַאּפ ןופ רעטערטרעפ רעד לארשי ץרא טכוזעה 1868

 עצנַאג סָאד שןירעפ רעכלעװ הע טעג ?רַָאש  טנאילַא
 ןייק ןעמוקקירוצ ןײז ךָאנ .עגַאל יד יונעג טרידוטש ןוא דנַאל

 .מאזרעפילארענעג רעד ףיוא ךילרהישסיוא רעטעג טרירעּפער ,זירַאּפ

 רעד ןּופ ּביוהנָא סלַא טרינָאּפָארּפ ןּוא (1869) סנַאילַא רעד ןופ גנול
 לּוש רעכילטּפַאשטריװדנַאל ַא ןופ גנודנירג יד ,טעברַא:לארשייץרא

  יעלעג רעד יב טלַאה עימערק ףלָאדט רעּציזרַאפ רעד ,ֹופי יב

 יַאש יד ךילרעײפ טסירגעּב ןוא עדער עסרעטסיײגעּב 8 טייהנעג

 סיהַא טגָאז רע רעכלעװ ןעגעװ ,2וׁש רעגיזָאד רעד ןּופ גנופ

 יד ןעװ ןּוא ,גנוטסעפיטטנּוקּוצ ַא ןערעװ טעװ יז, זַא ,גנּוניימ ַא

 ײז ןעלעװ ,דנַאלרעטַאפ רעײז ןיא ןערהעקקירוצ ןעלעװ ןעדיי

 ."גנוטסעמ עגיזָאד יד ןעוָאלרעפ טשינ לָאמנײק

 ךלַאּב יקַאט ןיא פי יב לּוש עכילטפַאשטריװדנַאל יד

 ,הטש ןעטפיקענגייג םעד ףיוא (18/0) ןערָאװעג טעדנירגעג

 רעטיילסלַא 2?ארשי הוקמ, ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא טָאה'מ ןעכלעוו

 ןּבילּבעג זיא רעכלעװ ,רעטענ ?רַאש' ןערָאװעג טריגימָאנ ןיא

 עיצַאנַאלַאק רעגידרעטעּפש רעד יב טָאה ןוא לארשי ץרא ןיא

 עגני יד ןעפלָאהעג ןוא טציטשרעטנוא ןערהָאי ר7ע:80 יד ןיא

 םניא רעטענ ויא ןעּברָאטשעג .ןערענַאיּפ ענערהַאפרענוא ןוא

 ."לארשי הוקפ, ןיא ךיז טנופעג רבק ןייז ,1883 רהָאי

 ןענגופעג לארשי ץרא ןיא םישעמ עשיטקַארּפ עטשרע יד

 ןוא רוטָארעטיל רעשיאערּבעה רעד ןיא גנַאלקּפָא ןעגידעבעל ַא

 עדנעשרעה יד קרַאטש רָאג ךָאַנ ןליפא טרינימָאד סע  ,עסערּפ

 ןיא ןיא 1863 רֹהָאי ןיא) עיגַאלָאעדיאיהלּכשה רעד ןופ העּפשה

 :לרַּכשרעּפ ּוצ טפַאשלעזעג יד, ןערָאװעג טעדנירגעג גרוּבסרעטעּפ

 יציפמ, -- "דנַאלסּור ןיא ןעדיי יד ןעשיװצ גנורעלקפיוא ןעט
 ןעגנולײטּפָא טּפָאש ןוא לעגש ךיז טלעקיװטנע עכלֶעװ -- ,"הלּכשה
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 רהָאי וצ רהָאי ןופ רעקרַאטש ץלַא רעּבָא ,(דנַאלסור ץנַאג ןיא
 ןּוא רּוטַארעטיל רעשיאערבעה רעד ןיא ןערעה ,ךיז טזָאל
 .עג ַא ןעגנּוזָאל עלַאנַאיצַאג עײנ ןופ םיטש יד קיטסילַאנרושז
 יָאר יד דנעגוי רעשידי רעד ףיוא ןעכַאמ קּורדניא ןעגידלַאװ
 ,ןֹורמֹוש תמשַא ,ןּוא "ןויצ תבהא, :וּפ ַאמ ם ה ר ב א ןופ ןענַאמ
 .ָאטסיה ,רעטלַא רעד ןיא רעזעל םעד רעּביױֵא ןעגָארט עכלעוו
  עפיט םהיא ײּפ ןעקעװ ןּוא הביבס רעגיד'ילארשי.ץרא רעשיד
 יד .תובא ערעזנוא ןּופ דנַשל םּוצ טפַאשקנעג ןוא טפַאשּביל

 רעד טרעװ (ןעסיירפיהרזמ ןיא) קיל ןיא 'דיג מ ה, גנוטיײצ

 .(1865) ןעגנומערטש עשיטסינויצ.לַאנָאיצַאנ יד ןּוּפ ןַאגרָא-עסערּפ
 עניז טָאה ןָאד רָאג דוד 'דיגמה; ןּופ רָאטקַאדער רעד
 ןופ העּפשה רעד רעטנּוא טרעדנעעג ןעגנוגייצרעּביא עשײליּכשמ
 יסערננָאק ןּופ ןעדיי 1863 רהָאי םגיא דנַאטשפיוא ןעשילױּפ םעד
 טימ רָאטקַאדער-"דיגמה, םּוצ טעדנעװעג ךיז ןעּבָאה ןעליוּפ

 עשיסּור יד טימ יצ ,ןעטלַאה ןעמ ףרַאד םעװ טימ ,הלאש רעד
 .רָאג דוד .עשידנעטשפיוא עשילױּפ יד טימ רעדָא רעּבָאהטכַאמ
 ןעשידי ןּופ עגַאל.תולג עשיגַארט יד ןעגַאטשרעּפ טָאה ןָאד
 יעװעּב ןויצייבבוח רעד ּוצ טגנערּבעג םהיא טָאה סָאד ןיא ,סּועימ
 ןעועװעג טגילייטעּב ויטקַא רעטעּפש זיא רע רעכלעװ ןיא ,גנוג

 םעד לירּב לאיחי םילשורי ןיא טעדנירג 1863 רהָאי םניא
 .ןֹונ בל ה, לארשי ץרא ןיא לַאנרּושז ןעשיאערּבעה ןעטשרע
 ןיא ןענישרע ּוצ ,עודיכ ,ןָא טּבױה רהָאי ןעּבלעז םעד ןיא
 רעד רעטנוא רעטעּפש טרעװ עכלעװ ,2הרי 8 צ ה, יד ,עשרַאװ
 עטסכיירסולפנייא יד וָאלָאקָאס םּוחנ ןּופ עיצקַאדער רעדנעצנעלג
 ןפיױא טניישע דלַאג .גנוטייצגָאט עשיאערבעה עטסעּב ןיא
 סרעדנוזעּב ַא רּוטַארעטיל רעשיאערבעה רעד ןופ טנָאזירָאה
 טלעמַאז עכלעוו ,טעטילאודיװידניא עטריטנעלַאט ןוא עקרַאטש

 עשירעּביירש עדנעּבערטשפיוא ןוא עגנוי ,עײנ עלַא ךיז םּורָא
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 רעלעטשטפירש רעשיאערּבעה רעסױרג רעד זיא סָאד .תֹוחֹוּכ

 .(1885:1842) ןיק טנעלָא מ 0 ץ ר 8 טסינַאמָאר ןּוא

 עגידסלָאמַאד עלַא יװ ,טנעגּוי ןייז ןיא טָאה ןיקטנעלָאמס

 ײלערילענָאיצידַארט גנערטש ַא ןעמּוקעּב ,רעּביירש עשיאערּבעה

 טזָאלרעפ םָארטשיהלּכשה םעד טימ ןעסירעגטימ .גנּוהיצרע עזעיג

 ,ערעדנַא רעטנעזױט יװ ,טכוז ןּוא הֿביבס עמּורפ ןייז רע

 יליֵּב עשיאעּפָארײא ךיז ןעפטַאשרעפ ּוצ ,םירוחּביהבישי ענעזעװעג

 ןיא ןעויר עטיײװ ףיוא ךיוא ךיז טזָאל רע .רּוטלּוק ןּוא גנוד

 ןעטנָאזירָאה עגיטסיײג עיינ םהיא רַאפ ןענעפע עכלעװ ,ַאּפָארײא

 ירעניא עפיט ַא טָאהעג ןיקסנעלָאמס ךיוא טָאה ,םיליּכשמ עלַא יו

 ךילגעמנּוא זיִא ,טצעי זיּב יװ ,רעטײװ זַא ,גנוגייצרעּביא עכיל

 יעג רעכלעװ ,רעגיטש.סנעּבעל ןעשידיי ןעטלַא םעד ןערהיפ וצ |

 ןופ ,גנורעוילגרעפ רעגיטסײג ןופ דנַאטשּוצ ַא ןיא ךיז טנופ

 ַא ןעמוקרָאפ ָאזלַא וּומ סע .טײקיזָאלרּוטלוק ןּוא טייקרעטסניפ

 יד ּוצ ךופיהל רעֶּבָא ,ןעּבעל ןעשידיי םניא ךורּברעּביא רעפיטר

 עשיאעפָארײא.טּתס זַא ,ןעטלַאהעג ןיקסנעלָאמס טָאה ,םיליּכשמ

 | רַאפ געװ רעגיטכיר רעד סשינ זיא עיצַאזיליװיצ ןּוא גנודליּב

 .וטלוק ּוצ טרהיפ געװ:הלּכשה רעגיזָאד רעד ?ײװ ,ללּכ ןעשידיי
 .רעפ ןיקסנעלָאמס .העימט רעלַאנָאיצַאנ ןּוא עיצַאלימיסַא רעלער

 רַאפ ארֹומ ןעבָאה עכלעװ ,ןעסַאמסקלָאּפ עשידיי יד טּוג טהעטש

 ,גנורעלקפיוא רעדעי רַאפ דחּפ טימ ןעפיױלטנַא ןוא הלּכשה רעד

 טרהיפ געװ רעגיזָאד רעד זַא .היטקניטסניא ןעלהיפ יז לײװ

 םוטנעדיי סָאד טכַארטעּב ןיקסנעלַאמס .דמש  ןעלַאנָאיצַאנ ַא ּוצ

 ,טלַאה רע ןּוא ,טע סילַאנַא יצ ַאג עט גיס ס ײג ַא סלַא

 ןעשידיי ןּופ גנואירפעפ עכילשטנעמ ןּוא עלערוטלוק יד זַא

 :עגײא'נַא ןופ חטש םעד ףיוא ןעמּוקרָאפ רונ ןָאק ?לּכ ןּוא דיחי

 יָאריא יד ןעלעטש טשינ ַאזלַא רָאט'מ .םּויק ןעלַאנָאיצַאנ םענ

 םנּוס תוהמ ןעלַאנָאיצַאג םּוצ ץַאזנעגעג ַא ןיא גנּודליּב עשיאעּפ
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 יַאנ:שינויח יד ּוצ ןעסַאּפוצ יז ןומ'מ ,ךסיחל .קלָאּפ ןעשידיי
 ײזַארּפַארַאּפ .םּוטנעדיי םנופ ןעטיונ ןוא ןעשינפרעדעּב עלַאנָאיצ

 ןעגָאז ןעמ ןָאק עלָארַאּפיהלּכשה ס'נָאדרָאג בײל הדוהי דנער
 .סיוא ךיז טָאה גנואיושנַא.טלעװ עלַאנָאיצַאנ ס'ניקסנעלָאמס זַא
 ידּוהיו - ךילהאּב םדאו ידּוהי היה, :גנוזָאל רעד ןיא טקירדעג
 ןּוא גנע םוטנעדי סָאד זיא ןיקסנעלָאמס ייַּפ ."!ןךתאצּב םדאו
 ןּוא רוטלּוק רעשיאעּפָארײא רעד טימ ןעדנוּברעפ שינָאמרַאה
 .סערגָארּפ-טייהשטנעמ

 סנַאסענער רעגיטסײג:לַאנָאיצַאנ רעד זַא ,טלַאה ןיקסנעלָאמס
 גנוּב ע לפיוא רעד ךרוד ןעמּוקרָאפ רונ ןָאק קלָאפ ןעשידיי ןּופ
 ,רּוטלּוק ןּוא ךַארּפש רעשיאערּבעה רעד ןופ
 טנהָאנ ץנַאג ָאולַא טהעטש ןיקסנעלָאמס ץרּפ ןּופ עיגָאלָאעדיא יד
 .רעטנּוא רעד .סעה השמ ןּופ גנואױשנַאיטלעװ רעשידיי רעד ּוצ
 ןעשידיי ןרֲאפ טכוז סעה זַא ,םעד ןיא רעֹּבָא טהעטשעּב דיש
 תעשב ,לארשי ץרא ןיא עַאּב על עירעטַאמ ַא טסײג
 ןעשידיי ן'רַאפ ןעפַאש ּוצ גּונעג זיא'ס ןַא ,טּגױלג ןיקסנעלָאמס
 ןּוא ךַארּפש רעשיאערּבעה רעד ןיא עזַאּב עגיט סי ג ַא חּור
 ןעּבעל ןעצרּוק ןייז ןופ ןערהָאי עטצעל יד ןיא טשרע .רּוטלּוק

 ףעטריזינַאגרָא רעד ןופ העּפׂשה רעד רעטנּוא ,ןיקסנעלָאמס טָאה
 טנַאסענער רעלַאנָאיצַאנ רעד זַא ,ןענַאטשרעּפ גנּוגעװעּביןויצ-תּבח
 וקעַּב ,טסײג ןעשיאערּבעה םעד רעסיוא ןּומ קלָאּפ ןעשידיי םנופ
 ַא ןיולּב לײװ ,?ארשי ץרא ןיא עזַאּב עלעירעטַאמ.ַא ךיוא ןעמ
 א ןָא המשנ ַא יװ ,לַאערנּוא ױזַא ןיא "?טעטילַאנָאיצַאנ עגיטסייג,
 םגה ,ןיקסנעלָאמס ךיז טָאה ןעבע7 ןייז ןופ ףוס םייב .ףוג
 יץרא רעד שפנו בלב ןעּבעגעגרעּביא ,קנַארקנעגנול רעווש

 טימ עדנַאגַאּפָארּפ עשיטסינויצ ַא טריפעג טָאה ןּוא יידיא-לארשי
 ,טנעמַארעּפמעט ןעגידרעיפ ןייז ןופ טפַאשנעדײל רעצנַאג רעד

 טפירש ןייז טרפב ,ןענַאמָאר עזעיצנעדנעט ס'ןיקסנעלָאמס
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 יעטניארעפ עגידלַאװעג ַא ןעפורעגסיױרַא ןעּבָאװ *מ וע סע

 ןעּבָאה עכלעװ ,ןעויירקירעזעל עשידיי עטיירּב יד ייּב גנוריסער

 יערּבעה ןיא ןעגיוצעג הקיני עגיטסײג עצנַאג רעײז סלָאמַאד

 ןיא ןיקסנעלָאמס טעדנירג 1869 רהָאי םניא  ,ךַָארּפש רעשיא

 םעד (יײרעקורד 8 ןיא רָאטקערָאק סלַא טעּברַא רע ּואוװ ןיװ

 .טימ סױהַא טיג רע ןעכלעװ ,"ר ה ש ה, לַאנרּושז ןעשיאערּבעה

 .ןערהָאי 12 ןּופ ךשמב ןעגנוגנערטשנָא ןּוא תֹונּברק עסיורג

 י"רש עשיאערּבעה עטסעּב יד ךיז ןעלמַאז לַאנרושז םעד םורַא

 יד .מ יװ ,טײצ רענעי ןּופ רעטכיד ןוא ןעטסיצילּבוּפ ,רעּב

 ,ץרּפ .לי ,ל"ל'היי ,ןַאמשירפ .ד ,ןַאדרָאג ,7 ,י* ,רעטעטשדנַארּב

 עגייז טימ ןיא ןיקסנעלָאס ץרּפ ,ערעדנַא ןוא םולּבנעליל , .מ

 יד ןיא ןעגנּורדעגנײרַא "רחשה ,, ןיא ןעלקיטיוא ןּוא ןענַאמָאר

 ןעכילטפַאשנערײל ןײז טימ .ןעזײרקסקלָאפ עשידיי עטסטיירּב

 םניא טײקיזָאלרוטלּוק ןוא טײקלעמישרעפ רעד ןעגעג ףמַאק

 6 ךיז ןעגעג ןעפורעגסױרַא ןיקסנעלָאמס טָאה ןעּבעל ןעשידיי

 ,םּוטנעדיי ןעשיסקָאדָאטרָאיםורפ םעד דצמ טפַאשטנייפ עגידלַאװעג

 טפמעקעּב ט ש י ג ןיקטנעלָאמס טָאה ן'תמא רעד ןיא רעּבָא

 ןעיבוצרעגיא ןעװעג ןעסיױא ןילּב ןיא רע ,תד ןעשידי םעד

 עכילטלעװ-לַאנָאיצַאנ ,ענרעדָאמ ,עיינ ףיוא ןעּבעל עשידיי סָאד

 ןַײז יב ,ןיקסנעלָאמס ןעמ ףואד ,יקַאט םעד ףפילוצ ,תודוסי

 ,רעגײטשסנעּבעל ןעשידיי ןעטלַא םּוצ טפַאשרענגעג .רעצנַאג

 ..רעפמעקיהלּכשה יד טימ היר ןייא ןיא ןעלעטשפיונוצ טשינ

 ןיא ןעהעזעג םּוטנעדיי ןרַאפ העּושי עגיצנייא יד ןבָאה עכלעװ

 .ילער רעיײז ןוא םינּבר יד ןעגעג ףמַאק ןעזָאלסטכיזקיר םעד

 .טלוק ןעשיטקָאדָאטרָא-זעיג
 רהָאי 43 לֹּכה.ןס (1885) ןיקסנעלָאמס ץרּפ זיא ןעּברָאטשעג

 ,טעּפש וצ ןיוש ,טָאה רע ואװ ,(לָאריט םורד) ןַארצמ ןיא ,טלַא

 ,טײהקנַארקגעגנול עכילרתעפעג ןייז ןעלייה ּוצ טכיזעג
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 ןי ק סנעלָאמס ץרּפ



 ךיז טָאד "רחשה, ןּופ רעטעברַאטימ עגני יד ןעשיוצ
 רעכלעװ ,(ןַאמלרעפ הדוהי ןפ רועילא טנכייצעגסױא
 רעטרעטסײגעב 8 ןיקסנעלאמס ןופ העּפשה רעד רעטנוא טרעװ
 .ךַארּפש רעשיאערּבעה רעקידעּבעל ,רענרעדָאמ רעד רַאפ רעפמעק
 רע ,שרוד האנ ַא ,רעקיטערָאעט ַא רונ טשינ זיא הדוהי ןּב
 רע:80 יד ןיא .ןעלַאעדיא ענייז ןבעל םניא ךיוא טריזילאער
 "נוא ַא טימ ןוא םילשּורי ןיא הדוהייּב ךיז טצעזעּב ןערהָאי
 .ןןּפָארּפ טייקנעּבעגעגרעּביא רעקיד'שכנ.תריסמ שממ ,רעכילּבױלג
 .הקולח ןוא רעקיטַאנַאפ עזעיגילער ןופ הביבס ַא ןיא רע טריג
 רע .ךַארּפש רעשיאערּבעה רעד ןּופ גנוּבעלפױא יד רערָאנש
 עלַא ץָארט ."י ב צ ה, טַאלּבנעכָאװ שיאערפעה ַא סױרַא טיג
 יד ןּוא ,חצנמ ףוס:ילּכ.ףוס הדּותי:ןּב ןיא ,ײרע'קזוחּפָא ןוא תופידר
 םניא טלעצרָאװעגניא רהעמ ץלַא טרעװ ךַארּפש עשיאערּבעה
 . טימ ןעּבעגעגרעּביא הדוהיּב ,עּודיּכ ,ךיז טָאה רעטעּפש  .בושי
 .עּפָאלקיצנע ַא ןופ קרעװ ןעסיורג םעד עיגרענע רעצנַאג ןייז
 (ךהספ8טץטפ 101/05 26281181) .ךוּברעטרעװ ןעשיאערּבעה ןעשיד

 רעגיטולּב ַא סעדָא ןיא סױא טכערּב 1871 רהֲָאי םניא
 םיליּכשמ עשידייישיסור יד ןופ לייט ַא ייּב ,םָארגָאּפןעדיי
 גנואושנַא.טלעװ רעיײז ןופ גנורעטישרע ַא סױרַא סָאד טפור
 סניא ךיוא .ןויצ:תּבח ּוצ ךיז ןרעטנהענרעד ייז ןופ ךס ַא ןוא
 יד ךיז ןעטײרּפשרעפ דנַאלסּור ןיא םוטנעדי ןעשיסקָאדָאטרָא
 ןיא ,(18704 רֹהָאי ןעּבלעומעד ןיא ןויצ.תביש ןופ ןעיידיא
 :בבוח סלַא ךיז טרעלקרע ,רעשילַאק ברה טּברַאטש טע ןעכלעוו

 יה ַאמ לא ּומש בר רַאקָאטטילַאיב רעטמהירעּב רעד ןויצ
 :ַאק ןופ טרָא ן'פיוא ,דלַאּב יקַאט טרעוו רעכלעװ ,ר ע װָא ל
 םניא לייט ןעשיטסינװיציַָארּפ םעד ןופ רערהיפ רעד ,ן'רעשיל

 : ,םוטנעדיי ןעשיטקָאדָאטרָא |
 טרעדנּוהרהַאי ועט.19 ןּופ טפלעה רעטייװצ רעד ןיא ךיוא

: 
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 עכילטסיױק עלדײא ןופ ת"ר עצנַאג ַא ףיוא טערט
 יד טַאט ןוא טרָאװ טימ ןעריגַאּפָארּפ עכלעװ ,ןעטייקכילנעזרעּפ
 ירעד רעהירפ יד רעסיוא .לארשייץרא ןיא עיצַאזינַאלַאק עשידיי
 עטסטנענימָארּפ יד ןענעכײצרעפ ָאד ךָאנ רימ ןעלעװ ,עטנהָאמ
 (5וז 18660066 סנַאפילָא סנע רָא7 רעס :ײז ןופ

 :ןויצ עשירייטשינ עלַא ןופ ןעװעג ןיא רעכלעװ .,(סווטתהת
 .ָארּפ רעד ןעבעגעגרעּביא ןוא שיגרענע ןעטסנײממַא טניירפ
 ןיירק.םירבח םּוצ טרעהעג טָאה טנַאפילָא ,יידיא רעשיטסינויצ
 עכױה ַא דנַאלגנע ןיא טמהענרעפ ןוא ' ירוּבסטּפַאש דרָאל ןופ
 .טסילַאנרושז ןוא טַאמָאלּפיד ,רעטמַאַאּב:טטַאַאטש סלַא גנולעטש

 ןעשיטסילַאעדיא ןּוא ןעטרהעלעג ַא ןופ ּפיט םעד טריטנעזערּפער רע
 ַא רַאפ ךיז ןערעטסיײגעּב וצ תלוכיּב ןיא רעכלעװ ,רעדנעלגנע

 .ץרא יונעג טרידוטש ןוא טזיירעּב טנַאפילֶא ,לָאעדיא ןעדמערפ
 סָאד( : קרעװ ןייז 1879 רהָאי םגיא סױרַא טיג ןוא לארשי
 יעגקעװַא טנַאפילָא טָאה ךלעג ןּוא טייצ ךס ַא ."דעליג דנַאל

 ,רעסױרג ַא ןעגעװ ןַאלּפ ןייז ןעריזילַאער ּוצ ידכּב ,ןעּבעג
 ןיא רע .לארשי ץרא ןיא עיצַאזינַאלָאק רעשידיי רעמָאנָאטױא
 . םויניצ רעד זא ,ןעהעטשרעפ עכלעװ ,עטשרע יד ןופ רענייא

 א רָאנ ,עגַארפ עשיּפָארטנַאליּפ רעדָא עזעיגילער ַא טשינ זיא
  עשיטַאמָאלּפיד רע טרהיפ ןיז םעד ןיא .עשיטילָאּפ.לַאנָאיצַאנ
 ןָא רעדײל ,לָאּפָאניטנַאטסנַאק ןוא ןָאדנַאל ןיא ןעגנולדנַאהרעפ

 ינַארג ַא ןעועװעג ןיא ןַאלּפ ןייז ,טַאטלװער ןעקיד'תושממ א
 עיסעצנָאק ַא ןַאטלּוס םנופ ןעמּוקעּב טלָאװעג טָאה רע ,רעזעיד
 ץרא ןופ ?ייט-חרזמ ןערַאבטכורפ ןיא דנַאל רעֶקַא ןָאילימ 1י) ףיוא
 ןעסיורג רָאג ַא ןיא ןעדײ ןעריזינָאלַאק ֹוצ טרָאד ידכּב ,לארשי
 | ,גַאטשסַאמ

 ןיא ןעמָארגָאּפ יד ךָאנ ,ערהָאי רע:80 יד ןיא ןעװ
 ןיא טעברַאעיצַאינַאלַאק עשידיי יד וע ריז טּבױה ,דנַאלסור
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 ֹוחֹוּכ ענייז עלַא טימ טנַאפילָא רעס יז טציטשרעטנּוא ,לארשי ץרא
 ןיא רדסּכ טרינעװרעטניא רע ,שיטילַאּפ ײס ןוא לעירעטַאמ ייס
 ךיא טגרָאז ןּוא גנוריגערןַאטלוס רעד יב לָאּפָאניטנַאטסנַאק
 רע טלעדױרעּביא ףוסל .ןערענָאיּפ."ּוליִּב, יד רַאפ לעירעטַאמ
 .עגרעּביא'נַא רע ןיא (1988) טוט ןייז וצ זיּב ןּוא הפיח ןײק
 ןיא .הפיח םּורַא ןעטסינָאלָאק עשידי יד ןופ דניירפ רענעּבעג
 טמהענרעפ םלועה-.תומוא:ידיסח עשיטסינויציָאליפ ןופ הייר רעד
 .ןָאןעּבױא ץַאלּפ םעד טנַאפילַא סנערָאל רעס|

  רעשידי רעד תכיטל טעּברא ןטנַאפילָא טימ ןעמַאזוצ
 רעס ,רעדנעלגנע רערעדנַא'נַא ,לארשי ץרא ןיא עיצַאזינָאלָאק
 -עב ַא (5ו/ 6862:8 635864 ט ע לַא סַָאק ד רָאװד ע
 ןעגָאלשעגרָאפ ךיוא טָאה טעלַאסַאק ,רעלעירטסּודניא רעטנַאק
 ּוצ .םילשורי ןיא טעטיסרעווינוא רעשידיי ַא ןופ גנודנירג יד
 רעשילגנע רעד ןיא יידיא:ןויצ יד טריגַאּפָארּפ טייצ רעּבלעז רעד
 :ואעסּפ) סנעװיא איראמ ןירעּבײרש עטמהירעּב יד ,רּוטַארעטיל
 .יצ:שיטסיּפָאטּוא ריא .(860ו46 םווסו טָאילע שזרָאזד :םינָאד
 עסירג ַא סױרַא טפּוד "אדנארעד לאינד, ןַאמָאר רעשיטסינ
 טהעז ןהיּכ יכדרמ ןַאמָאר ןופ רוּבג רעד .גנוריסערעטניארעפ
 .ןײמעגלַא ןּוא עשידיי ענייז ןופ עיצַאזילַאער יד םזינויצ ןיא
 .טנע עכלעװ ,ןעקנַאדעג טלעקיווטנע ןּוא ,ןעלַאעדיא עכילשטנעמ
 יד ,גנואױשנַא.טלעװ רעשיטסינויצ רעד ןּופ רקיע םעד ןעכערּפש
 ןעגידירפעב טשינ ךיז ןענָאק - ןה'כ יכדרמ טגָאז - ןעדיי
 ץתמא רעד ןיא לײװ ,גנוגיטכערעּבכיילג רעלעמרָאפ רעד טימ

 ןיק רעקלעפ עכילטסירק יד ןּוא יז ןעשיװצ ןַאהרעפ טשינ זיא
 ןעדיי יד ןעװ ,טשרע .טפַאשניײמעג עכילקריוו ,עכילצרַאה םּוׁש
 ןעמ טעװ ,לארשי ץרא ןיא םייה רעייז ןעיוּבפיוא רעדװ ןעלעוו
 רעד ןיא דילגטימ ןעטגיטכערעּבכיײלג ַא סלַא ןעמהענגײרַא יז
 ַא ןעדליּב ןערי יד ןעלעװ לארשי ץרא ןיא ,החּפשמ.רעקלעפ
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 ןעטסייל םעד טימ ןעלעװ יז ןּוא ברעמ ןּוא חרזמ ןעשיווצ קירּב
 ןוא קלָאפ םענעגיא םעד תבוטל טעּברַא-רוטלּוק עסטיורג ַא

 .טייהשטנעמ רעצנַאג רעד תבוטל
 רעד ןיא דניירפ.ןויצ עכילטסירקשיזיוצנַא רפ יד ןופ

 ַא הַאל טט רע טנהָאמרָאד ןיוש רימ ןעּבָאה ,טייצ רעגיזָאד
 ןַאניד .ה .י ןיא ןַאד

 רעסייה ַא ךיז טנופעג ר עבעיל ַאטיא יד ןעשיװצ ךיוא =
 .לארשי ץרא ןיא עיצַאזנַאלַאק רעשידי רעד ןופ רעגנעהנָא
 רענעילַאטיא רעגיזָאד רעד סָאװ ,זָאירּוק רעשירָאטסיה ַא זיא סע
 םעד טימ שיטנעדיא טעמּכ ןיא רעכלעװ ,ןעמָאנ א דָארג טגָארט
 ןיא סָאד .רָאטַאטקיד ןעשינעילַאטיא ןעגיטניה םעד ןּופ ןעמָאנ
 .סינויצ ַא סױרַא טיִג ָאנילַאסּומ .86ח6646110 *ט5901!תס

 (.1,8 (16ז/05816זמזת8 611 0מ910 80160*) :לעטיט םעד רעטנוא ךּוּב שיט

 טקיש 1871 רהָאי םניא .("קלָאפ עשידי סָאד ןּוא םילשורי
 דרָאל וצ טסײג ןעשיטסינויצ:ַארּפ ןיא םודנַארָאמעמ ַא ָאנילָאטּומ
 ,ןָאטסרעמלַאּפ

 רע ניל רע ב רעד רָאפ טמּוק 1878 רהָאי םניא = |
 היפ יד ךרוד ןערָאװעג ןעפורעג זיא רעכלעװ .סע רגנָאק
 ייװרעפ יד ןערילוגער ּוצ ידכּב ,תוכולמ עשיאעּפָארײא עדנער
 ןעליּטש סערגנַאק ןפיוא .ןעגַארט-טנעירָא-ןוא-ןַאקלַאּב עטלעק

 ָאטטָא רעלצנַאקסכײר רעשטיד רעד :עלָאר עדנעדיישטנע יד
 ױרעטסינימ.רעימערּפ רעשיטירּב רעד ןוא ק ר ַא מ מי ב ןָאפ
 .ירּב רעד ןופ רַאטערקעס סלא ד לי פ ס נ ָא ק י ב ררָאל
 רעגנוי רעד סעױגנָאק םניא ךיז טגילײטעּב עיצַאגעלעד רעשיט

 ןופ רָאטױא רעגידרעטעּפש רעד ,רומלֲאּב סמעשזד רּוטרַא
 ילעַארויד ןימינב) דליפטנָאקיּב דרֲאל .(עיצארַאלקעד:1917 רעד

 שַאמ רעשידיי ַא ןופ טמַאטשעג טָאה (68000511614 1804--7
 !ךיז טָאה רעלעטשטמירש רעטנַאקעּב ַא -- רעטַאט ןייז * ,עילימ
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 ילעַארזיד ןימינּב .הליהק רעד טימ ןגורב ַא בילוצ ט'דמשעג
 רעד ןיא עלָאר עדנעטיידעב ַא שטנעמ רעגנוי סלַא ןיוש טליּפש
 טָאה קלָאפ ןעשידײ ן'רַאפ ,קיטילָאּפ ןוא רוטַארעטיל רעשילגנע

 .יטגעס עקרַאטש ןוא עפיט טַאהעג ןעּבעל ץגַאג ןײז ילעַארזיד
 ,הנומא רעכילטסירק ןייז ץָארט ,קידנעטש ךיז טָאה רע ,ןעטנעמ
 םהיא ןּופ) .עסַאר רעשידײ רעד ןופ רעגירעהעגנָא סלַא טלהיפעג

 פעסילש רעד ןיא עסַאר יד :ץַאז רעטהירעּפ רעד יקַאט טמַאטש

 "יארלא דוד, :ןַאמָאר ןעשיטסינויצ ןייז ןיא (,עטכישעג רעד ןופ

 ,דלעה ןעשיהישמ ַא ןֹופ לרוג םעד ילעַאריד טרעדליש (1833)

 רַאדַאדגַאּב ןיא דנַאטשפיוא ןעשידיי ַא טימ ןָא טרהיפ רעכלעוו

 טּביירש (184/) רעטעַּמש .טרעדנוהוהָאי ןעט:12 םניא טַאפילַאק

 ּבױא ,"דעױקנַאט, ןַאמָאר.טטַאַאטש ןעשיטסיניצ םעד ילעַארזיד

 ןעשיװצ םולש ַא וצ ץנעדנעט יד טרהיפ ןַאמָאר ןעטשרע םניא

 ןופ יידיא יד "דערקנַאט, טריגַאּפָארּפ ַאט ,םַאלסיא ןוא םוטנעדיי

 ,םוטנעטסירק ןּוא םוטנעדיי ןעשיוװצ גנוגידנעטשרעּפ 'ַא
 ַא דליטטנָאקיב דרָאל טליפש ןערהָאי רעגיצּביז יד ןיא = |
 רעד זיא רע .קיטילָאּפ רעשילגנע רעד ןיא עלָאר עגיטכעמ

 ןוא ײטרַאּפ רעװיטַאװרעסנָאק רעדנעשרעה רעד ןופ רערהיפנָא

 :רעּפמיא רעשיטירב רעד ןופ רעפעש רעכילטנעגייא רעד טרעװ

 .זיא גנולעטש רעכיוה ןיז ץַארט .קיטילָאּפיטלעװ רעשיטסילַאי
 טסײרד טרעלקרע ןוא םּוטנעדײ ןייז ףױא ץלַאטש דליפטנָאקיּב

 :ערג רעד ןיא'ס זַא ,רענגעג עשיטימעסיטגַאישיטַארקַאטסירא יד

 רעשיוָאטסיה ,רעטסטלע רעד ןופ ןעמַאטש ּוצ ךובּכ רעטס

 .עיטַארקָאטסירַא.רעקלעפ

 יד ןעּבַאה סערגנַאק רענילרעּב ן'טימ גנַאהנעמַאװצ ןיא

 סערגגאק ן'פיוא ןַא ,טפָאהעג טניירפ-ןויצ עכילטסירק ןּוא עשידיי
 יד םויה רדס - טנעירָא םײּב ןערעװ טלעטשעגקעװַא ךיוא טעװ

 גנוטכיר רעד ןיא טאה'מ ,ַאניטסעלַאּפ רעשידיי ַא ןעגעװ עגארפ
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 ןופ זיא ,רעדײל .ךליּפסנַאקיּב דרַאל ןפיוא טנכערעג קרַאטש

 יא ךליפסנֲאקיּב רדרָאל ןערָאװעג טשינרַאג ןעמעלַא" םעד

 יד ןּוא גנולעטש רעלעיציּפָאנא ןיא סערגנַאק ןפיוא ןעװעג

 ןעגענַאד .ןעמוק אפוג םיא ןופ טנַאקעג טשיג טָאה וויטַאיציניא |

 טנַאילַא ןּופ ,רעטערטרעפ עשידיי יד דצמ ןעמּוק טנַאקעג יז סָאה

 ןפיוא ןעּבָאה עכלעװ ,(טעיצַאזינַאגרַא עשידיי ערעדנַא ןוא

 יד ןופ טכער עכילרעגריּב יד תבוטל טרינעװרעטניא סערגנָאק

 םיחילש עלעיציפא יד רעּבַא .עינעמור ןיא טרפּב ,ןעדיײ:ןַאקלַאּב

 יגַאמע יד ןעריזילַאער ּוצ ידכּב ,ןעמּוקעג ןענעז םוטנעדיי ןופ

 ןעגעװ קנַאדעג רעד ןֹוא ,רעדירּב"ַאקלַאּב ערעײז ןּופ עיצַאּפיצ
 5185 ןוא ךמערפ ירטג? ןעוועג ײז זיא לארשי ץרא שידי א

 ינַאמע ןופ עגַארפ רעד ןיא סָאה דליפטנָאקיּב דרֲאל .,שיטסַאט
 ןוא ,ןעגנורעדַאפ עשידײ יד סיטשרעטנוא קרַאטש ,עיצַאּפיצ

 זיא תוכולמ עשינאקלאב יד טימ גָארטרעטסנעדירפ םעד ןיא

 טריטנַארַאג טָאה רעכלעװ ,?יולק ַא ןערָאװעג ןעמונעגניירַא

 ,גנוגיטכערעּבכײלג עכילרעגריּב עטסלופ יד ןעדיי עגיטרָאד יד

 .עּפש ןעּבָאה םילשֹומ עשינעמור יד סָאװ ,זיא ךאַז רעדנַא'נַא)

 רעײז ןעכערב ּוצ ןפוא ןעשיניצ ַא ףױא ןענַאטשרעֿפ רעט

 ' (( ןעדי עשינעמּור יד יּבג9 גנוטכילפרעפ
 עיציטעּפ ַא ןעמוקעגנָצ ןיא סערגנַאק רענילרעב ןפיוא

 ןופ ןעמָאנ ןיא) ןעּבָאה ענלעה .ןעדי עטנַאקצּבנוא ריפ ןופ

 ןופ גנופַאש יד טגגַאלרעפ "ןעטילעַארזיא רעטנעזיוט רעטרעדנוה
 .לארשי ץרא ןיא עיכרַאנָאפ רעלענַאיצוטיטסנָאק רעשידײ א

 רעֶּבָא טָאה קרַאמסיּב טשריפ ,סערױגנָאק ןופ טנעדיזערּפ רעד
 טלַאװעג טשינ ןוא טגײלעגקעװַא םודנַארָאמעמ ןעניזָאד םעד

 | ,ןעטמארטעב 7723 םהיא

 ןערײ רע'םילשורי ןעכַאמ (1879) טײצ רעבלעז רעד ןיא

 עינָאלַאק עשידי 8 ןעדנירג ּוצ ךחרעפ ן ע ס ש ר ע םעד
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 ײז ןעכלעװ ,ןעדָאג חטש ַא ןעפיק י| .לארשי ץרא ןיא

 רֶעײו ךיו טָאה רעדײל .ה וק ת ח ת 8 ןעמָאנ ַא ןעּבי

 ןיא סעינָאלָאק עשידי עטשרצ יד ןוא ןעּבעגעגנַייא טשינ ווורּפ

 ױצ ןיא רעטעּפש הָאי ירו טשרע ןעהעטשטנע לארשי ץרא

 נַאלסור ןיא (1882) גנוגעװעב-"ּוליּבג רער טימ גנַאהנעמַאו

 לארשי ץרא ןיא דיי רעשילַאטנעירָא ןַא



 ייא ןיא סעינָאלָאק עשידיי עטשרע יד ןוא זיליב, (8

 רעד ןיא גנוטיידעּב ענעדיישטנע ןַא טָאה 18 8 2 רהָאי סָאד
 | עטכישעג רעשיטסינויג

 יעג ט'גרה'רעד ןיא ,1881 געט:סגנילהירפ עטשרע יד ןיא
 .נַאסקעלַא רַאצ רעד ןערענָאיצולַאװער עשיסּור יד ךרּוד ןערָאװ
 .עּביל עסיוועג ןעזיװעגסיורא טָאה רעכלעװ ,רעטײװצ רעד רעד
 עג טרהיפעגכרּוד זיא גנַאלרעּפ ןייז ףיוא ןּוא ןעגנוגײנ עלַאר
 גנוגערפיוא ןּוא הּורנּוא עפיט ַא  .גנואיירפעב-ןרעױּפ יד ןערָאװ
 עשיטָאּפסעד עשיסור יד  ,דנַאלסּור ץנַאג ןעמונעגמורַא טָאה
 ּוצ טּולּב ןעשידיי ןּופ םי ַא ןיא ןעסָאלשעּב טָאה עיטַארקָארויּב
 רעקלעפ עטכָאירעטנוא יד ןּופ גנַארד:סטייהיירפ םעד ןעקנירטרעד
 יד ןעּבָאה וצרעד ץורית ַא סלַא .עירעטמיא רעשירַאצ רעד ןיא
 יד ןעשיװצ סָאװ ,לַאפּוצ םעד טצונעּב ןעּפַארטַאס עשיטסירַאצ
 עשידי ַא ךיױא ןעזעװעג זיא ןעטסירָארעט ערענָאיצולָאװער
 ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה דנַאלסּור:םורד ןיא (,ןַאמּפלעה ַאיסעה) יורפ
 ןעמָארגָאּפ ןּוא תופידר עשידיי-יטנַא ןּופ עילַאװכ עגיד'ארומ .ַא
 טימ טּפַאזעגנָא לּופ ןעװעג ןיא דנַאל ןעצנַאג ןיא רעפסָאמטַא יד
 ןעזעװעג םרוג ּוצרעד ןעּבָאה סע .ןעדיי ּוצ האנש רעט'מס'רעפ ַא
 יד ןופ טָאה גנואײרפעב-ןערעױּפ יד תוּבס עשימָאנָאקע ךיוא
 עכלעװ ,ץרעױּפ עזָאלדנַאל ןעסַאמ טרהיפעגסױרַא רעפרעד
 :ַאװק.הסנרּפ עײנ טכועג ףךעלטעטש ןּוא טעטש יד ןיא ןעּבַאה

 לעדנַאה ןּוא קרעװדנַאה ,סעיסעפָארּפ עשיטָאטש יד רעּבָא .ןעל
 ןעשיװצ .ועדיײ יד ךרוז ןעװעג זעמונרעפ ירמגל טעמּכ ןענעז
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 אז ןיא ןענעז סָאװ ,ןעסאמ עשירַאטילָארּפנעּפמול עשיסּול יד
 .טטעּברַא סנעטסיימ ןעּבילּבעג ןּוא רעפרעד יד ןופ ןעמוקעג טעטש
 ַא ןענופעג עיצַאטיגַאיםָארגָאּפ עשיטסירַאצ יד ןכל טָאה ,זָאל
 :סניפ ן'רַאפ טלעטשעגרָאפ ןעדײ יד טָאה'פ .ןעדַאּכ ןעגיטסניג
 ךָאנ טכַאמ טָאװ ,רעגיוזטּולּב ןערַאטיזַארַאּפ םעד סלַא ןֹומח ןרעט

 געװעּב ערענָאיצולָאװער ךרּוד ךילקילגנוא דנַאלסּור ,םעדרעסיוא
 סלָאמַאד ןיא טפַאשלעועג עשיסּור יד ,ןעטַאטנעטַא ןּוא ןעגנּוג
 -טש עשיטסיװַאלסנַאּפ:שיטסילַאנָאיצַאנ ךרּוד ןעזעוועג טשרעהעּכ

 .ןצכילדעש ַא סלַא טכַארטעּב ןעדי יד ןעּבָאה עכלעװ ןעגנומ
 רעד ךיא  .םזינַאגרָא ןעשיקלעפ:שיסור םניא רעּפרעק.דמערפ
 ןעסירעגטימ זיא ץנעגילעטניא רעשיסור רעד ןּופ לײט רעטסערג
 רעלַאינעג ַאזַא ּוליפא ,םָארטש ןעשידיי-יטנַא םעד טימ ןערָאװעג
 .רע ןעפָא טָאה יקסװעיָאטסָאד רָאדָאעט יװ ,טסייג רעפיט ןּוא
 טטַאלקשרעפ גנורעקלעפעּב עשיסּור יד ןעּבָאה ןעדיי יד זַא ,טרעלק

 .לַארטנעצ לייט ַא טָאה ןעמָארגָאּפ יד תעשכ .טכָאירעטנּוא ןּוא

 ַאיַאנדָארַאנ, רערענָאיצולָאװער רעד ןּופ רעדילגטימ.טעטימָאק
 ,ןעגנּוזָאל ןוא ןעפּורּפיױא עשידיייטנַא טימ טצּונעּב ךיז "ַאילָאװ
 / יד ןעטסעּבמא טרימש טולּב שידי זַא ,םּתס'נמ קידנעטלַאה

 | יה ,עיצולָאװער רעדנעמּוק רעד ןּופ ןישַאמ

 יד טרעיודעג טָאה 1884 םּוצ זיִּב 1891 גנילהירפ םנופ

 ךיז טָאה גיטליגכיילג .םזירַאצ םנופ טעברַא:םָארגָאּפ עגיטולּב
 טקיקעגוצ ץנעגילעטניא יד ןּוא גנוניימ עכילטנעפע עשיסּור יד
 םעד ןעגעג ףמַאק:סגנוטָארסױא ןעשירַאּברַאּב ןעגיזָאד םעד ּוצ
 יד ןעּבָאה טלעװ:רוטלּוק רעצנַאג רעד ןיא .קלָאפ ןעשידיי

 . ,טרּוטש.טסעטָארּֿפ ןעגיטכעמ ַא ןעפורעגסױרַא ןעמָארגַאּפ עשיסּור
 יעה טזָאלעג ךיז ןעּבָאװ ןעטנעמַאלרַאּפ עשיאעּפָארײא עלַא ןיא
 םישזער ןעשידיײ.יטנַא ןעגיטולּב םעד ןעגעג םירוּבד עפרַאש ןער
 רעד ;טגילײטעּב ךיז ןעּבָאה טסעטָארּפ םעד ןיא ,דנַאלסּור ןיא

 ט0-



 ,אקירעמַא:ןופצ ןיא ןעטַאַאטש עטקינייארעפ יד ןופ טנעדיזערּפ
 ,ָאגוה רָאטקיװ ןּוא ןַאנער רעּבײרש עשיזיוצנַארפ עטמהירעק יד
 יד רעּבָא .ןעטײקכילנעזרעּפ עשיאעּפָארײא ערעדנַא ליפ ןּוא
 יָאטסלָאט ועל ,קלָאפ ןעשיסור םנּופ ןעטעטירָאטױא עגיטסייג
 טָאה ,רעטעּפש ךס ַא טשרע ,ןעגיושעג ןעּבָאה וועינעגרוט ןּוא
 ןּוא רעּבײרש עשיסּור להָאצ עסיװעג ַא םיא טימ ןּוא יַאטסלָאט

 יטנעפע ךיז ןעצינערגּוצּפָא טּומ םעד ןענּופעג ןעטסילַאוטקעלעטניא
 יד זַא ,קידנערעלקרע ,טעּברא-סָארגָאּפ רעגיִטּולּב רעד ןּופ ךיל
 רעד ףױא טלַאפ םישעמ עשירַאּבױאּב עגיזָאד יד רַאפ דלוש
 | | | ,עיטַארקָארּויּב רעשיטסירַאצ

 .ט כ ע ר רעד ןעמוקעג זיא םָארגָאּפ ןעשיזיפ םעד ךָאנ
 רעד .םָארגָאּפ רע שיטילָאּפישימ ָאנָאקע ןוא רע כיל
 ןעזעװעג זיא ,רעט:3 רעד רעדנַאסקעלַא רַאצ לשֹומ רעשיסּור רעיינ
 ירמגל ןיא ןּוא לארשי אנוש ןוא רעקיטסימ רעגיד'הנושמ ַא

 ,װעצסָאנָאדעיּבָאּפ .ּפ .ק ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןענַאטשעג
 .דָאניס ןעגיליה ןופ ?*רָאטיזיװקניא.סיורג, םענעסיּברעפ םעד
 .גיא רעטסינימ-.ןרעניא רעד טָאה גַארטפױא ןעטסכעה םעד טול
 ,עיסימָאקןעדי עטמהירעּביגיריורט ןייז ןעפַאשעג ועײטַאנ
 .דעש םעד, ןעכוזרעטנוא וצ ,עּבַאגפױא יד טַאהעג טָאה עכלעוו
 טַאטלװער סלַא .*דנַאלסור ןיא ןעדיי יד ןופ סּולפנייא ןעכיל

 *עג תורזג ערעװש עכילנהעװעגרעסיוא ןעמוקעג ןענעז ןּופרעד
 ןַא טמיטשעּב ןעדײ רַאפ טאה'מ .םּוטנדיי ןעשיסּור םעד ןעג
 .עג טקנערשעּב ןיא ףעכלעװ ,(בשומה םוחּת) ןָאיַאר-סגנולדיזנָא
 .םורדיןּוא:ברעמ ןיא סעינרעּבוג עטלהעצעג רָאַּפ ַא ףיוא ןערָאװ
 ,ררע ןעציזעּב ֹוצ ןערָאװעג ןעטָאּברעפ זיא ןעדיי .,דנַאלסּור

 עמרָאנ:טנעצָארּפ עלעיצעּפס ַא ןערָאװעג טרהיפעגנייא = זקא'ס 7
 .װ .זַא ןוא רעטייװ ױזַא ןוַא ,ןעלוש יד ןיא םידימלּת עשידיי רַאפ

 עסיריײ.שיסֹור יד טּבעלעגרעּביא ןעּבָאה עידעגַארט עפיט ַא |
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 .ןעמָארגָאּפ יד .רעגידערּפ-עיצַאלימיסַא ןוא רעפמעק:הלכשה
 יד ןוא ןעגנוגלָאפרעפ:סגנוריגער יד ,טרעטישרע יײז ןעּבָאה
 רַאפ ןעּבָאה טפַאשלעזעג רעשיסור רעד ןופ גנולעטש עוזיסַאּפ
 ,םוטנעדיי ןעשיסור םנופ עגַאל ע'תמא יד טרירטסוליא טלוּב יז
 ַא ןעגעװ סעיזוליא עסיורג יד לָאמנײא ףיוא ןענעז טצַאלּפעג
 ןופ ךוסי ן'פיוא המּוא רעשיסור רעד טימ ךיז ןעּבעלפיונוצ
 ןופ ןעהייר יד ןיא .עיצַאזיליװיצ ןּוא רוטלּוק רעשיאעּפָאריײא
 ןעטנעגילעטניא עטרילימיסַא ןוא םיליּכשמ עשירעקנעדיירפ יד
 ןוא שפנה ןוּבשח ַא טכַאמ'מ .ךורּברעּביא רעפיט ַא רָאפ טמוק
 .דַאר יד ןופ רענײא .רוקמ םענעגײא םוצ קירוצ טהעג'מ
 .נעיליל ,5 .מ רעפמעק:םרָאפער ןוא .הלּכשה עטסלַאק
 טּבײרש ןוא ןויצ:בבוח רעסײה ַא טרעװ (1910-1843)/ םול 2

 קלָאפ ןעשידיי ןּופ גנובעלפיוא יד, :;רושָארּב עטנַאקַאּב ןייז
 יע 5 .א ,9 ךיא 1883 "תובא ענייז ןופ דנַאל ןעגילייה םניא
 רעגידערּפ:עיצַאלימיסא ןוא רעּבײרש רעטסואועּב ַא ,אדנַאװ
 ,יידיא.ןויצ רעלַאנָאיצאנ רעד ןּופ רעגנעהנָא סלַא ךיז טרעלקרע
 ןערָאװעג טריניאּור קיטסײג קידנעטשלופ ,ַאדַאנװעל זיא בגאנ
 .(גנואיושנַאטלעװ רעגיטציא ןיּב ןייז ןופ ךורּבנעמַאזצ םעד ךרוד

 ןוא ןעטספרַאשמַא טריגַאער ,לַאּפ ַאוַא ןיא ,ךימּת יװ
 ר רעד ןופ העּפשה רעד רעטנּוא .דנעגוי יד ןעטסלענשמַא
 ישיִדי רעד ןעשיװצ טהעטשטנע ,גנוגעװעּב-יקינדָארַאנ, רעשיס
 ."קלָאפ םֹוצ ןעהעג;, ןעגעװ קגַאדעג רעד דנעגּוי רעשימעדַאקַא
 ,דנַאלסור 1881 רהָאי םניא טכוזעּב ןיקסנעלָאמס ץרפ תעשּב
 ךרוד תובהלתה סיױרג טימ ןעמונעגפיוא לַארעּביא רע טרעװ
 ןעניד וצ טײרג ְךיִז ןערעלקרע עכלעװ ,ןעטנעדוטס עשידיי יִד
 .גנילהירפ םניא  .גנוגעװעּב:סנַאסעגער רעלַאנָאיצַאנישידי רעד
 .ןופ ןײרק רערעסערג ַא װ ָצ ק ר ַא כ יא ךיז טפָאש 2
 טכענ עצנַאג קירפײא טריטַאּבעד רעכלעװ ,ןעטנעדוטס עשידיי
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 טריזינַאגרָא סע .סוטנעדי ןעשיסור סנופ עגַאל רעד רעביא
 . ןיק ןעהעג וצ ןעסָאלשטנע זיא עכלעװ ,עמורג עטשרע יד ךיו

 ןןעיוּב וצ רעטעּברַאדנַאל עטּושפ סלַא טרָאד ידכּב ,לארשי ץרא
 :גנוזָאל רעד רעטנוא .קלָאפ ןעשידײ ןרַאפ םייה עלַאנָאיצַאנ א
 טײרּפשרעֿפ ('ליב "הכלנו וכ257 בק עי תיצ,
 ,טעטש עשיסור ערעדנַא ןיא ךיא גנוגעװעפ עגיזָאד יז ךיז
 ייליּב עטשרע יד לאושי ץוא ןײק ןָא ןעמוק דלַאּב

 רָאטקעריד ןעגידרעטעּפש םעד ,ןיטנָאװעל דוד טימ) ןערענָאיּפ
 ײב ןעדנירג ייז ןוא (שארּב 20810.021650006-0סזוװקגתַצ ןֹופ
 ןו ש א ר, עינָאלַאק עשידיי (הוקּת חתּפ ךָאנ עטשרע יד ופי
 עשינעמור ןעדנירג (1892) רהָאי ןעּבלעז םעד ןיא ,"ןויצל

 ןוא (תפצ ײּב "ה נ 9 ש א ר :סעינָאלַאק יד ןעדיײי

 (הפיח ײב 'בקע י ןור כ ס
  ןעמּוק רעײז ייּב ןעּבָאה ןעּפורג-"ו"ליּב, עקידרעטעּפש יד

 דצמ ןעטייקירעװש עסיווג טימ ןוט וצ טַאהעג לארשי ץרא ןייק
 רעֶדילֲא ןופ ןעצנעװרעטניא יד ,ןעדרעהעּב עשיקרעט יד
 .ןעפלָאהעג ךס ַא טשינ ןעּבָאה לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא טנַאפילַא
 ןעשיקרעט םעד ייּב עיצקעטָאוּפ ןעכוז רערהיפנָא-"ליּב יד
 ןופ טנעקעג ןעבָאה יז ןעכלעװ ,ַאשַאפ ןַאּמסָא רעטסינימ.סגירק
 ,ַאנװעלּפ יב טכַאלש רעד ךָאנ ,זיא רע ּואװ ,סיוא ווָאקרַאכ
 ץָארט רעֶּבָא ,(1878) רענעגנַאפעגיסגירק סלַא ןעװעג טרינרעטניא
 .םיוא טשינ ןערענַאיטויצ יד ךיז ןעזָאל ןעטייקירעװש עלַא
 ןופ עּפורג יד ,לארשי ץרא ןײק געװ רעײז ףױא ןעטלַאה
 ףױא תהבושת ַא סלַא ופי ןײק טריפַארגעלעט דניקלעב לארשי
 .רעװ עדנעגלָאפ טימ ,ןעמוק טשינ לָאזמ ןַא ,ןעגנונרַאװ עלַא
 !םמיא ב ּו" ליב יצול חג :רעט

 :רעסיוא א ןעיװעגסױרַא ןעּבָאה ןערענָאיּפ-"ויִליּכ, יד
 .ענסױא יז ןיא סע .טיקיהעפ:תונּברק ןוא טּומ ןעכילנהעוועג
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 ירָאװרַאפ רעטרעדנוהרהָאי טײז ,עטסופ ןעריזינָאלָאק וצ ןעמוק

 הביבס רעכילטנייפ טפָא ,רעדמערפ ַא ןיא .םיחטש-דרע עטזַאל

 יעג יד ןעּבָאה גנּורהַאפרע עכילטַאשטריװדנַאל ןָא ןוא ףליה ןָא

 רעייז זיִּב ,תונויסנ ערעװש ןעטלַאהעגסוא ןעטנעדוטס ענעזעוו

 ןַא טימ ןערָאװעג טניורקעג ףוס:לּכיףוס ןיא קרעװ שיאָארעה

 ּוצ ידכּב ,ץַאלּפ ןיק טשינ רעדײל ,ָאד ןעּבָאה רימ ,גלָאפרע

 .ירעּביא ,םי"ּוליּב, עטשרע יד ןּופ געװױעדלעה םעד ןרעדליש

 ןיא .רוטַארעטיל עצנַאג ַא םעד ןעגעװ ןיוש טריטסיזקע ,סנעג
 ןעשירָאטסיה םניא קלָאפ ןעשידי ןּופ עטכישעג:סנַאסענער רעד

 יהענרעפ הפיקּת"ּוליּבב יר טעװ ,דיתע ןּוא רבע ןייז ןּופ דנַאל

 .רעטעלּב עטספילרעה יד ןּופ םענייא ןעמ

 .אמ ,טיונ יד רּונ טשינ ןייז רבֹוג טזּומעג ןעּבָאה םייּוליּב, יד

 רעװש ןעמוקעגסיוא ךיוא יז זיא סע ,רהַאפעג-ןעניאּודעּב ןּוא ,עירַאל

 עשיטַאנַאפ יד .רעגגעג עשידײ ענעגײא ןעגעג ןעפמעק וצ

 יד ןעמּונעגמױא טָאּפש ןּוא האנש טימ ןעּבָאה ןעדיייהקולח

 ןעמָאנ םעד טייודרעפ יז ןעּבָאה יױזַא) "עלײב, ןּופ םיצולח
 ןעשידיי ןעטל8 םלד ןײז הנשכ רָאג ןעליװ עכלעװ ,("ּוליּב ,
 .עיצַאזינָאלַאק עכנַאמ ךױא .לארשי ץױוא ןיא רעגייטשסנעעל
 ףיוא טקוקעג גױא זייּב ַא טימ ןעּבַאה (סנַאילַא רעד ןּופ) םידיקּפ

 ןעלַאפעּב טפָא ייז ןענעז ןּוא ןערעגאיּפיּוליּב; עשיטסילַאעדיא יד

 הרבח ,קעװַא טוהָאפ, :קידנעפּור ,ןעײרשעג ןּוא םילוזלז טימ

 יד ןיא ךילפליהעּב רהעז -- "!ַאקירעמַא ןייק ןעטסיליהינ

 .ףעכלעװ ,ס עניפ לאכימ לאיחי ןעזעװעג םייוליּב

 ייא'נַא סעניּפ .ןעוהָאיר ע:70 יד טייז דנַאל ןיא טניואװעג טָאה
 טַאר ןוא דלעג טימ טָאה ןויצ:בבוח רעמורפ ןּוא רענעבעגעגרעּב

 .טנַאקעג רונ טָאה רע יװ ןיא ֹואְװ ,םי"ּוליּב, יד טציטשרעטנוא
 ףוס:לּכףוס "ןעטסיליהיניו'ליּבג יד ךיז ןעּבָאה םהיא קנַאד ַא

 ."הרדג, ןעמָאנ ןטימ ץיזעּב ןעײג רעיײז ףיוא טנעדרָאעגנייא
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 תרדג ןופ רעדלעפ עטסופ יד ףױא ןיא 1 885 ולסּכ ןיא
 .ךימרעגוא ךרּוד .טכיליהּכונח ַא ךילרעיימ ןערָאװעג ןעדנוצעגנָא
 ,ןערענָאיּפי"וליּכ יד ןופ טײקנעּבעגעגרעּביא ןוא טעּברַא רעכיל
 יַאניתמא ,עדנעהילב ַא ןיא ןערָאװעג טלעדנַאװרעּפ הרדג זיא
 ;תּבה רעד רַאפ ןעזעװעג ןיא עכלעװ ,הבשומ:סטעּגרַא עלַאנָאיצ
 ינַא ןּוא "ןויצלי ןושאר, תעשּב ,רעטסּומ ןוא ץלָאטש היא ןויצ
 רעד ךרּוד ןערָאװעג טריזילַארָאמעד ןענעז סעינָאלָאק ערעד
 ןעזעװעג סנרפמ יײז טָאה סָאװ ,עיטַארקָארויּב-דלישטָאר-ןָארַאּב
 ןופ לײט רעניילק ַא רּונ ."עודיה :בידנה, ןּופ ןוּבשח םעד ףיוא
 'עג ןיא ןּוא ןויסנ םעד ןעטלַאהעגסױא טשינ טָאה םייוליּב, יד
 | .ַאקירעמַא ןייק ןערירגימע ּוצ ןעוועג ןעגנּואװצ

 ,גנוגעוועּב."ּוליּב, רעד טימ ןעמַאזּוצ ,1882 גָנילהירפ םניא |
 ןייק גנַארד:עיצַארגימע ַא םוטנעדיי ןעשיסּור ם'ניא טהעטשטנע
 ן'טימ עיצַאזינַאגרָא ערעדנזעּב ַא ךיז טפַאש עכלעװ ,ַאקירעמַא
 יד ןּוא "רעזעניטסעלַאּפ, יד ןעשיװצ .".םלוע ם ע, ןעמָאנ
 ,סעיסוקסיד עכילפַאשנעדיײל ןּוא עגנַאל רָאפ ןעמוק *רענַאקירעמַא,-
 .סנעּבעל עיינ ןעיֹוב 'טְלעװ רעיײנ, רעד ןיא ליװ יםלוע םע,

 ינַארגימע עשידיי עגנּוי .7לּכ ןוא דיחי ןעשידיי ן'רַאפ ןעמרָאפ |
 .וּבעג טָאה סע ּואְװ ,טעטש ערעדנַא ןּוא ועיק ,סעדָא ןופ ןעט
 עכילטפַאשטריװדנַאל סלֵא ךיז ןעצעזעב ,םָארגָאּפ רעד טעװעש
 עכײרלהָאצ טרָאד ןעפָאש ןּוא ַאקירעמַאיןופצ ןיא ןעטסינָאלָאק
 .װ .זא ןּוא "סעדָאיינ, "םחל:תיבג 'עימערקג יװ סעינָאלָאק
 ףיוא ןערָאװעג טיוּבעגפיוא ןיא סעינָאלָאק עגיזָאד יד ןופ לייט ַא

 יגימע ןעגעװ קנַאדעג רעד ,תודוסי עשיטסיוװיטקעלָאק-לַאיצָאס
 רעגסױרַא םּוטנעדיי ןעשיסור םניא טָאה ַאקירעמַא ןייק עיצַאר
 םָארגָאּפ ןעכילקערש םעד ךָאנ .גנּוגעװעּב:סקלָאפ עשיכיטס ַא ןעפ
 :ךיִל ןיז ןיא ןָאדרָאג ,2 . טּבײרש ַאסלַאּב ןיֵא

 {שֶפֹוחה רֹוא םֹוקמּב {הכלנ ימוק,
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 גורמ ןועמש רעטכיד רעשידיישיסור רעגני רעד ןוא
 .ףעכלעװ ,שרָאמ-רעדנַאװסיוא ןעגיד'תובהלתה ןייז ןעגנוופג סָאה
 ;ָאטטָאמ ןעשילפיצ םעד טימ סלעטיטעּפ ןעועג ןיא

 ,(ד"י תומש) *ןעייג יז ןצלָאז---?ארשי ןּופ רעדניק יד וצ גאז

 טָאה עיצַאזינַאלָאק-ַאקירעמַא עש יג קל ַא ע די א יד רעּבָא

 .רעפ יד ןיא יטיועפסַארּפ יד .טַאהעג טשינ םּויק ןעגנַאל ןייק
 ןעגױצעגרעּבירַא דלַאּב ןעטסינַאלָאק יד טָאה ןעטַאַאטש עטגינייא
 א ןעװעג ןענעז ןעטיײקכילגעטטסנידרעפ יד ואװ ,טעטש יד ןיא
 סעינַאלַאק עלַא ןּופ ןענעז ףוס לֹּכ ףוס .רעסערג ןּוא רעטכייל ךס

 ןעגנַאגעג ןיא ַאקירעמַא ןײק .סעמרעמ רַאְּפ ַא רּוג ןעבילּבעג |

 רעד ןעּבעגוצ וורּפ רעד ,הסנר9 ם ש ? עיצַארגימע.ןעסַאמַא
 קַאלשרעטנּוא ןעלַאנָאיצַאנ:שיגַאלַאעדיא 8 עיצַארגימע רעגיזָאד
 .ןעדנואװשרעפ דלַאּב ןיא "םלוע םע. ,ןעּבעגעגנייא טשיג ךיז טָאה
 רעד ןעראװעג עיצַארגימעיַאניטסעלַאּפ ענײלק יד ןיא ןעגעגַאד
 יקידיי םעיינ םעד ןּופ קורדסױא-טּפױה רעד ןּוא טקנופ:לַארטנעצ
 | ,סנַאסעגער ןעלַאנָאיצַאג

 ,קַארּפ ַא ןעּבעגעג ןויצתּכה רעד טָאה גנוגעװעב-:7159, יד

 ךיז ןעּבָאה ןויצייבבוח רעטרעדנוה ,םרָאפ:עיצַאזילַאער עשיט

 ןערענָאיּפ עטשרע יד ןופ ליפשיּב םעד ןעוטוצכָאג טיירגעג

 עשיטסיגיצ יד רדסּכ ןעסקַאװ םוטנעדי:הרזמ ןעצנַאג םניא

 רהָאי ןעשירָאטסיה םעד ןיא ןעגנובערטש ןּוא ןעגנומערטש

 ןע טש רע םצֹד רעװָאליהַאמ לאומש ברה טעדנירופ 2

 עינעמּור ןיא .עשרַאװ ןא ןײרע פ."ןויצייגבוחג

 עשיטסיניצנבבוה עסיורג ַא (יססָאי ןיא) ךיז טריזיגַאגרָא

 םניא ךיוא ,סעלעגיּפ .ש ןוא עט9יל .ק ר"ד ךרוד טרתיּפעגנָא ,עפורג

 .יטסינויצ:לאנָעיצַאג עגנוי ךיז ןעזייו םוטנעדיי ןעשיאעּפָארייאיברעמ

 ןיירעפ רעשימעדַאקַא רעד ךיז טעדנירג ןיוו ןיא ,ןעננוצָארּפש עשה
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 עסיורג ַא ןעליּפש טייצ רעד טימ טעװ רעכלעװ ,(1882) "המידק,

 *המידק, יד .ןיוו ןיא גנּוגעװעּב רעשינַאילצרעה רעיינ רעד ןיא עלָאר

 ןיקסנעלָאמס ץרּפ ןּופ גנורהיפ רעגיטסייג רעד רעטנוא טהעטש

 יניא ןּוא רעּבײרש עטריטנעלַאט עגנּוי ךיז םּורַא טלעמַאז יז ןּוא

 ירע םעד טמהענרעפ סע עכלעװ ןעשיװצ ,ןעטסילַאוטקעלעט

 | םיוּבגריּב ן תנ ר"ד ץַאלּפ ןעטש

 ןעפורג ערענעלק .רעדָא ערעסערג ךיז ןעפַאש לַארעּביא
 ,ץגַאטסניא עלַארטנעצ יד רעּבָא טלהעפ סע .,ןויצייבבוח ןּופ

 םיריחי ענלעצנייא יד ןעגינייארעפ ןוא ןעריזינָאגרָא לָאז עכלעו

 ,טעטילַאודיװידניא עקרַאטש יד לּכיםדֹוק טלהעפ סע ,ןעּפורג ןּוא

 יד ךיז םּורַא ןערירטנעצנָאק ןעליו.רערהיפ ריא טימ לָאז סָאװ

 - ,גנּוגעװעּב עכַאװש ןּוא עגנוי
 882 רהָאי ןעגידריוקרעמ םנופ ףוס םייּב ןעװ ןּוא

 ןעדנעװ ,"עיצַאּפיצנַאמעָאטױא ןעמָאנ ןטימ רּוׁשָארַּב ַא טניישרע

 ן|ָא ע ל ר'יד רָאטױא םּוצ הנחמ-ןויצ רעד ןופ ןעקילג עלַא ךיז

 :צַּב עגנוי יד טעװ םהיא ןיא זַא ,קידנעפָאה ,רעקסניּפ
 / ,רערהיפ ןּוא ?אוג ןעטעטרַאװרע ריא ןעמוקעּב גנוגעוו



 ןייז ןוא רעקסניּפ ןָאעל ריד (9
 ?ץיבַאּפיצנַאמעָאטוא;

 ןיא ןערָאװעג ןערױּבעג זיא רעקסניּפ (בייל הדוהי) ןָאעל
 "עג טָאה ה ח מ ש רעטָאפ ןיז .1821 רהָאי םניא ,וָאשַאמָאט
 ןיא .החּפשמ רעשינדמל ,רעלדײא'נַא ןופ ,עיצילַאג ןופ טמַאטש
 טעמּכ רחסמ םייּב ןערױלדעפ רעקסניּפ החמש טָאה ווָאשַאמָאט
 טָאה רע ּואװ ,סעדָא ןייק רעּבירַא זיא ןוא ןעגעמרעפ ץנַאג (ןייז
 'רע רעד ןיא רערהעל רעשיאערּבעה סלַא ןעטסָאּפ ַא ןעמּוקעּב
 זיא עכלעװ ,דנַאלסּור ןיא לוש רעשיאערּבעה.ךילטלעװ רעטש

 קיטיײצכײלג .םיליּכשמ ךרוד ןערָאװעג טרהיפעג ןוא טעדנידגעג
 ןיא ןטעּברַא עכילטפַאשנעסיװ רעקסניּפ החמש טכילטנעפערעפ
 טמהירעּב םהיא ןעכַאמ סָאװ ,ןעטפירשטייצ עשידי ענעדישרעפ
 .ַאמ ַא םהיא ןעפַאשרעפ ןוא ןעזיירק.רעזעל ערעסעּב יד ןיא
 רעד ןוא הלהק רעשידײ רעד דצמ גנוציטשרעטנּוא עלעירעט
 רעלעיצנַאניּפ רעטרעסעּברעפ רעד קנַאד ַא .גנוריגער רעשיסור

 רע ּואװ ,ןיװ ןיק ןעלדיזרעּביא רעקסניּפ החמש ןָאק עגַאל
 עשידיי ןופ ןזיירק םגיא ןטעברַאוצטימ טיײקכילגעמ יד טמוקעּב
 .ַאטסיה עגיטכיו הייר עצנַאג ַא סױרַא טיג רע .עטרהעלעג
 "ירושאה דוקינל אֹובמ , ןוא "תוינומדק-יטוקל, יװ ,םירוּבח עשיר
 ןּואא טסָאי ,מ רעקירָאטסיה יד רַאפ טנידעג ןעּבָאה עכלעװ

 .ַאמיספליה רעכילטפַאשגעסיװ רעגיטכיװ סלַא ץערג ,ה .פָארּפ
 טרימרָאפניא סע יװ םױל .ןטעּברַא ערעײז יײּפ לַאירעט
 ןעּבעגעגרעּביא ןעזעװעג רעקסניּפ החמש ןיא ,םולּבנעיליל , .מ
 ,רענעקורט רעד רעטנּוא ןוא קלָאּפ ןעשידי םעד שפנו בלב
 ,םרַאװ ַא טלהיפעג ךיז טַאה םרָאפיהלּכשה רעשיטסילַאנָאיצַאר

 | - רָאה שידיייטכע
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 טול ןעגיוצרע רעקסניּפ החמש טָאה ,ןָאע 7 ןוז םעד
 טכירעטנוא רעשיאערבעה רעד .רעגייטש ןעשיטסיליּכשמ םעד
 ןעגעגַאד ,ך"נת ןוא קודקד ףױא ןיױלּב טצינערגעּב ךיז טָאה
 רעד רַאפ ןערָאװעג ןעכעגעגקעװַא הימ ןוא טסייצ ךס ַא זיא
 ןופ ןושל רעד ןעזעװעג ךָאד זיא עכלעװ ,ךַארּפש רעשטייד
 .סקלָאפ יד טכוזעּב ןָאעל .עילָאּפָארטעמ:הלּכשה רענילרעג רעד
 טימ טגידנע רע ואו ,םואעציל ןוא םּויזַאנמיג ַא רעטעּפש ,לוש
 העל סלָא רע טעּברַא רהָאי ןייא .(1842 סָאלּפיד ןעשידירוי ַא
 ,עװקסָאמ ןייק רעי טלעדיזרעּביא ןַאד ןוא װעינישיק ןיא רֶעֹ
 טימ ,טעטיסרעװינוא ןעגיטרַא ן'פיוא ןיצידעמ טרידּוטש רע ואװ
 שיאערּבעה ?סיּב סָאד ןעסעגרעפ רעקסניּפ ןָאעל טָאה טייצ רער
 םּוצ דמערפ ןוא טײװ טּבײלּ רע ןוא ןערהָאייטנעגוי ענייז ןופ
 יעמ ענייז רעקסניּפ טגידנע 1848 רהָאי םניא ,ןעּבעל ןעשידיי
 רעלעטיּפש יד ןיא ,טצרַא סלא טעּברַא ןוא ,ןעידוטס עשיניציד
 רעקסניּפ ןָאעל .רד .עימעדיּפע-ַארעלָאכ רעכילקערש רעד תעשב
 טייקנעּבעגעגרעּביא עכילנהעװעגרעסיוא'נַא סױרַא ייּברעד שזייוו
 טעּברַא רעלופיתונברק א ןעגעװ 0מולח רע .םזילַאעדיא ןוא
 ,עיגילער ןוא עסַאר ןּופ דישרעטנוא ןָא טייהשטנעמ רעד תבוטל

 ןוא דנַאלשטיײד ןייק רעקסניּפ .רד קעװַא םרהָאפ רעטעּפש
 ןוא ןעידוטס עשיגיצידעמ עֶנייֵז טמָאקלופרעפ רע ואװ ,ךיירטסע
 ןענעקעּב וצ רעטנהעג יִדְכַּפ ,טײהנעגעלעג יד סױא ךױא סצונ
 .עג עשידיי עטְמהירעּב יד ,רֶעטָאּפ ןייז ןּופ דניירפ יד טימ ךיז
 .םיליפ קיװדּול ןיא רעגײג םהרבא .קענילעי ףלָאדַא :עטרהעל
 ףיוא קּוק ןז ךיז טריזילַאטסירק העּפשה רעיײז רעטנּוא .ןקָאז
 ,עיצַאלימיסַא ןּוא הלּכשה ןופ גנוטכיר רעד ןיא עגַארפ- ןעדיי רעד
 רעסיײה ַא סלַא דנַאלסור ןייק קירוצ ךיז טרהעק רעקסניּפ .רד
 ,ףרַאד עכלַעװ ,עיצַאלימיסַא רעמערטסקע רעד ןופ רעגנעהנָא
 .עגָארפ עשידייו יד ןעזייל דימּת ףיוא ןּוא ,ירמגל  ,גנונַײמ ןייז טיול
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 ,סע דָא טָאטש-טנעגּוי ןייז ןיא ךיז טצעזעּב רעקסניּפ .רד
 טרעװ רע .לָאטיּפש ַא ןיא רָאטַאנידרִא סלַא טסעּברַא רע ּוא

 םירױטקָאד עטסעּב יד ןופ רענײא סלַא טנַאקעּב לַארעּביא דלַאּב

 ,ענעדיישעּב רהעז ןיא רע טּבעל םעדצָארט רעּבָא ,סעדָא ןיא

 ידעמ ןייז טכַארטעּב רעקסניּפ .רד ,ןעגנוגנידעּב עמירָא טעמּכ
 רעד תבוטל טעּברַא עשיטסילַאעדיאינַא סלַא קיטקַארּפ עשיניצ

 לָאמ ךס ַא ןּוא םנחּב בורל טלה רע ,טיהשטנעמ רעדנעדייל

 .יטשרעטנוא.דלעג טימ ןעטנעיצַאּפ עמירַא ענײז ךָאנ רע טפלעה

 ךיז טרעסעּב רעטעּפש .ענעשעק רענעגײא רעד ןּופ ןעגנוצ
 וּפַאֹפ רעד סעדָא ןיא טרעװ רע ,עגַאל עלעירעטַאמ ס'רעקסניּפ

 .ףעֶּבָאה ןעטכיש-.גנורעקלעפעּב עלַא ןעמעװ ּוצ ,טצרָא רעטסרעל

 .,ץרא ךרד ןיא ןעיורטרעפ ןעטסערג םעד

 יטפַאשלעזעג ן'פיוא ךיוא רעקסניּפ .רד טעּברַא קיטייצכיײילג

 ןעֶשיִדיי-ׁשיִסּור םעד ןיא רעטעּברַאטימ זיא רע טיּבעג ןעכיל

 טימ ןעמָאזּוצ רע טריגָאדער ןַאד ,"ט עיװסזַא ר, טַאלּבנעכָאװ

 ,"ןויצ, טפירשטייצ עשידיישיסוו יד ץקישטיעװָאלָאס .רד

 ןעמָאנ ריא טימ תוכיש עּפַאנק ַא רָאג רעּבָא טָאה עכלעװ

 ,עיצַאלימיסַא ןּוא הלּכשה ןּופ ןַאגרָא'נַא ןתמא רעד ןיא ןיא ןּוא
 רעגנעהגָא'נַא ןעזעװעג טייצ רענעי וצ רעקסניּפ ןיא ,טגָאזעג יװ

 רהעז ַא טמהענ רע ,הלּכשה רעשירַאטַאלימיסַא:םערטסקע רעד ןופ -
 יּפָא ר ע ס ע ד ָא רעד ןּופ גנודנירג רעד ןיא ?לײטנָא ןעװיטקַא

 יהלָּכשהייִציפמ, :טפַאשלעזעג רעגרוּבסרעטעּפ רעד ןופ גנולייט
 .סגנַאגמוא יד סלָא שיסּור ךילטפַאשנעדײל טריגַאּפָארּפ ןוא
 .ַאמרעג ַא ןּופ ןּוז רעד ,רע .דנַאלסּור ןיא ןעדײ ןּופ ךַארּפש
 .ָאד סעד ןופ טשרעהעּב ץרַאטש יװַא ןּוא רענַאיצילַאג ןטריזינ

 סעדָא ןיא םיִנְּבִר יד וליפא ןַא ,ןעּבױלג:עיצַאקיפיסור ןעגיז
 יז ידֵכַּב ,ךָארַּפִש רַעְשיִסּור ןיא ןעדליּבסיױא סיואכרּוד רע ליװ

 ףעגיִלרעּב םעד ןיא שטײד ףיא ןענרעל ןעזּומ םשינ ןעלָאז
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 םעד ּוצ דלעג ןייק יװ ,ױזַא ,רַאנימעס:רעניּבאר רעיולסערּב רעדָא
 :עד ּוצ םיִּכסמ רעקסניּפ ,רד ןיא ,ןַאהרעּפ טשינ זיא קעװצ ןעגיזָאד
 עכילנעזרעּפ יד -- .ענעשעק רענעגיײא ןייז ןּופ תואצוה יד ןעק

 סיױרג רָאג ןיש טייצ רענעי ּוצ זיא רעקסניִּפ .רד ןּופ העּפשה
 =עג רעשיסּור רעד ןיא ייס ןּוא רעשידיי רעד ןיא ייס ,ןעזעװעג
 טצונ רעקסניּפ ןוא ןעדרעהעּב-סגנוריגער יד ייַּב ךיוא ןּוא טפָאשלעז

 -יֵטְציאויֵּב םָעד ןערילימיסַא ןּוא ןערימרָאפער ּוצ ידכַּב ,סיוא סָאד
 ,רעגיטשסנעּבעל ןעשידיי ןעטלָא ןעג

 סיוא טכערַּב ,טעּברַא רעקירפייא רעגיזָאד רעד ןעטימניא = }
 םָארגָאּפ רעד .18 71 רהָאי ןּופ סםָארגָאּפ רע סע דָא רעד

 רעכלעװ ,רעקסניּפ .רד ףיוא קורדנייא ןערעוװש רהעז ַא טכַאמ
 רעטעּפש ,טײהקנַארקיץרַאה עטסנרע'נַא םעד ּבילּוצ טמוקעּב
 יזיִּב ןייז טיול רעטײװ סטעּברַא ןּוא רעקסניּפ .רד ךיז טגיהורעּב

 טּוט רֶע רַעֹּבֲא ,גנואױשנַאטלעװ רעשירָאטָאלימיסַא רעגיטציא|
 סע .תובהלתה ןָא ןּוא גנּוגיצרעּביא רעֶפיִט ַא א ןיוש סע

 ַעגּונְּב םירוהרה ןּוא תוקפס ענעדישרעפ םיא ייַּב ןעהעטשטנע
 .ַא ר יד רעּבָא .גַעװ:עיצַאלימיסַא םעד ןּופ טײקיטכיר רעד
 טשרע קורדסיא םּוצ ןרעקסניּפ ייַּב טמוק גנורעדנע על ַאקיד

 1881 רהָאי םִנּוָפ ַעילַאװכ-םָארגָאּפ עקיטולּב יד ,1881 רהָאי םניא
 ףייר םהיא ייַּב טרַעװ סע .ץ'רעקסניּפ ,רד גידלַאװעג טרעטישרע
 :ירָא ירמגל םהיא טרהיִפ רעֶכלַעװ ,ךורַּברִעַּביא רעגיטסייג רֶעֹד

 .סזיִנויִצ ןּוא םוילָאנָאיצַאנ ןעשידיי ןּופ רעגַאל םעד ןיא רעב
 שירָאװליא ןוא ׁשלָאפ יא ,גידתושממ טציא טהעז רעקסניּפ
 עיצַאּפיצנַאמַע ןּוא עיצַאלימיסַא ןופ געװ רעד ןעזעװעג זיא'ס
 יװ ,יוזַא) .ןעצנעװקעסנָאק עטסטייװ יד ןופרעד טהיצ רע ןּוא
 ינעצ ,םהיא רַאפ ןּוא םהיא טימ ,ןוטעג עֶּבלעֶז סָאד ןעּבָאה סע

 ןיא רעפמעַק-עיצַאלימיסַא ןוא.הלּכשה רעטרעדנּוה ןּוא .רעגילד
 = יהי אדר ,(דנַאלסוד



 ױ

 .ירד ַא ךָא) סעֹדָא ןיא גיהור רעדיװ םרעװ סע ןעװ
 .ײֵל יד ךיז טלעמאזרעפ סע ןוא (םָארגָאּפ ןעכילקערש ןעגיגעט |

 יװ ,ןעטַארעּב ּוצ ר ע טיי װ ידכּב ,"הלכשה-יציפמ, ןּופ גנוט

 ףיוא ךיז טלעטש ,ןעסַאמסקלָאפ עשידיי יד ןעריציפיסור ּוצ ױזַא
 ןוא טגערעגפיוא ןּוא סַאלּפ רעקסניּפ .רד ,גנוציז רעד תעשּב
 ןופ עגַאל יד; :םירבח:יידיא עגיטציאזיּב ענייז רַאפ טרעלקרע
 ןּוא זָאלסגנונפָאה ױזַא טציא זיא דנַאלסור ןיא רעדירּב ערעזנּוא

 ײ! ,ןעזעװעג טשינ לָאמנײק ךָאנ ןיא יז יװ ,טלעפײװצרעפ
 ךיז ןרעגלַאװ ןּוא סעגַאגילּוכ עשיײחצור יד רַאּפ ןעפױלטנַא

 ארומ ,טעטשיץענערג יד רעּביא ,זָאלמיײה ןּוא גירעגנּוה .םּורַא
 .,רהיא ןּוא .,ןעמָארנָאּפ עײנ ןופ תנּכס רעד רַאפ גידנעגָאה

 - םתס ּפָא טלַאה ןּוא גיהור טציא ךײא טציז ,ןעררעה עניימ

 .סקלָאפ עשידיי יד ןעשיװצ ןעטיירּפשרעפ ּוצ יװ ,ןעגנוטַארעּב
 רעדָא ,טשינ רהיא טסײװ יִצ .גנּורעלקפיוא ןּוא גנודליּב ןעסַאמ
 ןענעז ןָאלסגנונּפָאה ןּוא גיִניזמּוא יװ ,ןעסיװ טשינ רהיא טליו
  ערעײא ,ןעררעה עֶנייֵמ ,קעװַא טפרַאװ ?ןעגנוהימעּב ערעייא עלַא
 :כעה ףליה ןּוא גנורעלקפיוא ןעגנערּב סָאװ ,ןטעּברַא עכילגיילק
 / םּוִצ דנַאה עדנעפלעה רעיא סיוא טקערטש ןּוא םידיחי סנעטס
 ןייל א ךיז לָאז רע ,םהיא טפלעה  .קלָאפ ןעשידי ןעעגַאג
 "!רענעּבָאהרעינַא ןייז ליצ רעיא טעװ טלָאטַאד ןּוא ןעיירפעּב

 םָעייֵנ םעד רימ ןענּופעג גנורעלקרע רעגיזָאד רעד ןיא
 ןיױש םגה ,רעקסניּפ ,ל ,רד ןופ גנַאגױעקנַאדעג ןעלַאנָאיצַאנ
 .ָאמ םעד ךיז ןיא ןענופעג ךָאד רעקסניּפ טָאה ,טלַא רהָאי 0
 ןייז ןערעדנע ּוצ לַאקידַאר'ידכּב ,חֹוּכ ןעגיטסייג ןּוא ןעשילַאר
 ןייק סױרַא .טרהָאפ רעקטניּפ .רד .גנוָאױשנַאיטלעװ .עגיטציאזיּב
 .ױשנַא עײנ ענייז רָאפ ןעניװעג ּוצ טוורּפ רע ואװ ,דנַאלס}וא
 ןעשיאעּפָארייא-ברעמ םנופ ןעטייקכילנעזרעּפ עדנערהיפ ןעגנּוא
 ,גלָאמרע ןָא ןעביילב ןעגנּוהימע .עגיזָאד יד רענָא ,םוסנעדיי
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 ןענַאטשעג ןעטטנהָאנמַא ןיא רעכלעװ ,קענילעי .א .רד ּוליפא
 רָאמ יידיא עשיטסיניצ-לַאנָאיצַאנ יד טלַאה ,ן'רעקטניּפ .רד ּוצ

 טשינ סָאד טגָאז רע  .עיזַאטנַאפ עכילדעש ןּוא עשיטסיּפָאטּוא'נַא

 ינעפע ףיוא ךיא טערט רע רָאנ ,ןרעקסניּפ .רד ךילנעזרעּפ רּונ
 .ַאנ יד ןעגעג "טייציײנ, גנּוטייצ רעשטייד:שידי רעד ןיא ךילט
 ינעלָאמס ררוד טריגַאּפָארּפ ןערֶעװ עכלעװ ,ןעגנוזָאל עלַאנָאיצ
 | | ,רעקסניּפ .רד ןּוא ןיקס

 יניפ ,7 .רד טױרַא טיג ,ןעמעלַא םעד ףיֹוא הבּושּת סלַא

 רעטנוא ,ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא טפיוש ןייז ,םינָאנַא ,רעקס
 ,8 40 6 מ8 ת 210 8110 ת". {8התזש/ הת 56/ת6 :לעטיט םעד

 - / 5180006546ת0596ת טסת 6/תסזת 105515006ת 1146ת,

 ם'נופ ףוס םּוצ ,ןילרעּב ןיא ןענישרע ןיא רּושָארּב יד
 .ור, רעגיזָאד רעד זַא ,ריואװעג ןעמ טרעװ דלַאּב .1882 רהָאי
 טצרַא רעטמהירעּב רעד ,רעקסניּפ ןָאעל .רד זיא "די רעשיס
 .סעדָא ןיא

 לצרעה רָאדָאעט טגיירש "עיצַאּפיצנַאמעָאטױא, רעד ןעגעוו
 יָארּב יד טנעײלעג טנײײה ּבָאה ךיא, :"רעכיּבגָאט , ענייז ןיא
 .1ײאנעקנַאדעג יד ןיא רַאּברעדנּואװ ,?עיצַאּפיצנַאמעַאטיױא , רּוש

 זיא סיורג ןוא עיצַאגעג רעד ןיא ("טַאַאטשנעדײ, ן'טימ) טייה

 ףיא סָאװ ,דָאש ַא .ליײט ןעװיטיזָאּפ םעד ןיא עיזַאטנַאפ יד

 ךיא רעדייא ,רעהירפ טנעײלעג טשינ רּוׁשָארּב עגיזָאד יד ּבָאה

 זיא'ס רעֶּבָא .ךוּב ןימ ןופ עטקערָאק עטצעל יד טכַאמעג ּבָאה
 לײװ ,טסּואװעג טשינ רהיא ןּופ ּבָאה ךיא סָאװ ,רעסעּב ךָאד

 רעגינעוו.רהעמ) ."טעּברַא ןיימ טזָאלעגרעּביא ךיא טלָאװ שרעדנַא
 / .לעּב ךיוא ט'רזח'עגרעּביא לצרעה רָאדָאעט טָאה עּבלעז סָאד

 רעד .(לעזַאּב ןיא סערגנָאק ןעשיטסינויצ ןעטיכ ן'פיױא הּפ

 ּפָא ןעטסעבמַא טצַאש ,גיהנמ ןעסיורג םגּופ לײטרּוא רעגיזָאד

 ,טפירש ס'רעקסניּפ ,רד ןופ טרעװ ןעלַאנָאיצַאנ-שירָאטסיה םעד
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 ןוא רָאלק "עיצַאּפיצנַאמעָאטױא, רעד ןיא ןענעז תמאַּב ןוא

 ירעדָאֿמ םעד ןּופ תֹודֹוסײטנּורג יד ןערָאװעג טריניפצד ךילטייד
 ,םזינויצ ןּוא םזילַאנָאיצַאג ןעשידיי םעג

 יעיצַאּפיצנַאמעָאטױא, רעד ןופ גנוטיידעּב עגיד'רקיע יד
 לָאמ ןעטשרע םּוצ טָאה רעקסניּפ סָאװ ,םעד ןיא טהעטשעּב
 םעד רָאנ ,םעלּבָארּפױעדי םעד ןופ ל?ײט ַא טשינ טלעדנַאהעּב

 ינעמַאּוצ ןּוא ענעסָאלשעג ַא סלַא ,סקעלּפמָאק:ןעגַארפ ןעצנַאג

 יסױרַא ,לצרעה רעטעּפש יװ ,ןיא רעקסניּפ .טייהניא עדנעגנעה

 =ןע דיי ןוא טיונוע דיי ןּופ טקנוּפדנַאטש ןּופ ןעגנַאגעג

 זיא םזיטימעסיטנַא רעד ןזַא ,טלַאה רע .טייקיוָאלטכער

 םנּופ עגָאל רעלַאמרָאנטשינ רעד ןּופ אצויילעוּפ ַא לּכיִמדֹוק

 טָאה, רעקסניּפ טּבײרש י"קלָאפ עשידײי סָאד .קלָאפ ןעשידיי

 ,רעדנעלרעטומ ךס ַא טָאה'ס םגה ,דנַאלרעטָאט ןעגייא ןייק טשינ

 יער ענעגייא ןיק ,טקנוּפרעװש ןיק ,רטנעצ ןייק טשינ טָאה סע

 ןיא ןוא דנעזעװנָא לַארעּביא זיא סע ,גנוטערטרצפ ןייק ,גנוריג

 יָאמ רעזנּוא ןיא רַאפרעד ןּוא .'םייה רעד ןיא טשינ ץעגרע

 ינוא ,טײקטײוּפשעצ -- תודחא רעזנוא ,טייקדמערפ - דנַאלרעט

 . = רהעװעג רעזנוא ,האנש ענײמעגלַא -- סעטירַאדילָאס רעז

 -טעטילַאניגירָא רעזנוא ,ןעפױלטנַא סָאד - ץּוש רעזנוא ,הענכה
 ןּוא .גָאט רעטסנָאנ רעד -- טפנוקוצ רעזנּוא ,ךיז ןעסַאּפּוצ סָאר

 ךיז ןופ לָאמַא טָאה סָאװ ,קלָאפ ַא טליּפש עלַאר עסואימ ַאזַא

 ,"םיאנומשח יד ןעּבעגעגסױרַא

 ןשמּב ךיז טָאה סָאװ זָאכיסּפ ַא ןיא םזיטימעסיטנַא רעד

 יַאּבלײהנּואנַא ןיא טלעדנַאװרעפ ןערהָאיײתולג טנעזיוטייװצ ןּופ

 טימ ןעדיי ןופ עיצַאלימיסַא יד ,רעקלעפ יד ןופ טייהקנשרק רער
 ןעדליּב ןעדיי יד, לײװ ,ךָאז עכילגעמנוא'נַא ןיא רעקלעפ יד
 יד ןעשיװצ .,טנעמעלע םענעגָארעטעה ןערעדנוזעב .ַא

 ."רעקלעפ
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 יֹנַא םוצ םרוג ן'רעקסניּפ טול ,ןענעז תוּבס טּפױה יירד
 | ; םויטימעסיט

 .לעפ יד : הּבס ע ש י ג ָא ל ַא כי ס פ יד (א
 ליװ ,עכיילג רַאפ ךיז ןעטלַאה ערענעלק רעדָא ערעסערג ,רעק
 .ילָאּפ ןוא עכילכַארּפש ,עלַאירָאטירעט עגיטיונ יד ןעציזעּב ייז
 .םּויק.רעקלעפ ן'רַאפ דוסי םעד ןעדליּב סָאװ ,סעיציזָאּפ עשיט
 רעגיזָאד רעד ןיא םַאנסיוא רעגיצנייא רעד ןענעז ןעדיי רימ רונ
 .ןעקעװ רימ .ףוג ַא ןָא החמשנ ַא יװ ,סױא ןעהעז רימ .טכיזניה
 דחּפ ַא ןעזעװ ןעטקַארטסּבַא רעזנוא טימ רעקלעפ יד יב
 ןעהעזרעד טָאה טלעװ יד, :טּבײױש רעקסניּפ .(46װ00חסק8118)

 ,תמ ַא ןופ טלַאטשעג עכילמייהנּוא יד קלָאּפ ןעשידיײ םעד ןיא
 םעד רַאפ דחּפ רעד .עגידעּבעל ןעשיװצ םּורַא ךיז טהערד סָאװ
 ּוצ רֹוד ןופ ןעסקַאװעג ןּוא ןעגנַאגעגרעּביא זיא טסנעּפשעג-ןעדיי
 תאנש יד .האנש ּוצ טירש ןייא רּונ ןיא דחַּפ ןופ ןוא ."רוד
 ףיט רעטרעדנוהרהָאי-תולג 20 ןופ ףױל םניא ךיז טָאה לארשי

 טעװ יז ןּוא רעקלעפ יד ןופ תומשנ יד ןיא טלעצרָאװעגניײא
 עיצַאלימיסַא יד ןּופ תועּבשה ךרוד ןעּבײרטסױרַא ןעזָאל טשינ ךיז

 -- רעקסניפ טגָאז =ןיא ױזַא ןוא , .רעגידערּפ:עיצַאּפיצנַאמע ןוא

 ַא עגיטרָא יד  רַאפ ,רעטיוט ַא עגידַעּבעל יד רַאַפ דײ רעד
 יד רַאפ ,רעכײרטשדגַאל ַא עשימייהניא יד רָאפ  ,רעדמערפ
 רָאטַאטַאָאלּפסקע'נַא =- עמירָא יד רַאפ ,רעלטעּב א עדנעציזעּב

 ןוא רעוָאלסדנַאלרעטָאפ ַא ןעטָאירטַאּפ יד רַאפ ,רענָאילימ ןוא

 ,+"סנערּוקנָאק רעטסַאהרעפ ַא ןעסַאלקיסקלָאפ עלַא רַאפ
 יי סיי

 .ָאּפ א זיא םזיטימעסיטנַא ןופ הּבס עטײװצ יד (3
 רעקלעפ עדמערפ ייּב טסעג לַארעּביא ןענעז רימ .עשִיטיל
 ּוצ תלוכיּב טשיג ןענעז סָאװ ,טסעג ענױזַא ךָאנ ּוצרעד ןּוא
 ,עירָאטירעט ענעגייא וייק טשינ ןעּבָאה רימ לייוו "ךיז ןערישזנַאװער
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 ןעשטנעמ טסעג סלַא ןעמהענשיוא טגאקעג ךיוא ןעטלָאװ רימ ּנאוו
 יעגסױא'נא ןיא ,ָאזלַא זנוא טיג'מ טָאװ .סעיצַאנ ערעדנַא ןּופ
 זּומ עגַאל ַאזַא ןּוא ,ךָאו ענעגנואוצעגסיוא רעדָא ענעטעּב
 ן'פיוא יײס ןּוא רעּבעג ןפיֹוא ייס דנעריזילַארָאמעד .,ןעקריוו
 ינייא זנּוא ךיז ןָאק עיצַאוטיס רעגיטסניג רעסיוועג ַא ייּב ,רעמענ
 יז רעּבָא ,עיצַאּפיצנַאמע עכילטכער ַא ןעמוקעּב וצ ןעבעג
 ןוא עלַאיצָאס ַא ןייז טשיג לָאמנײק טעװ עיצַאּפיצנַאמע עגיזָאד
 ףעשיטילָאּפ רעד בילוצ ךיוא ָאולַא ןעזומ רימ ,עכילטּפַאשלעזעג
 .רעכיו טעװ סָאד ןּוא .עירָאטירעט ןעגייא'נא ןעמוקעּב הּבס
 / .לעפ יד ועשיװצ עגַאל עכילטפַאשלעזעג ןּוא עכילטכער רעזנּוא
 : ,ןערעסעּברעפ לָאקידַאר רעק

 יִא ק ע'נַא ןךיא םויטעמיסיטנַא ןופ הּבס עטירד יז (ג
 :טריװ עסיװעג ןּופ ןעסױטשעגסױרַא ןערעװ רימ .עשימָאנ
 רעזנוא טרָאד ןּוא ָאד ןערילרעפ ךרימ ,סעיציזָאּפ עכילטפַאש
 ןעּבָאד טקנוּפדנַאטש ןעשימָאנָאקע ןּופ ךיוא .עזַאּב עשימָאנָאקע
 ןענָאק ןעלעװ רימ ּואְװ ,עירָאטירעט ענעגיײא'נַא גיטיונ רימ
 ןיא ןערילרעפ סָאװ ,קלָאפ ןעשידי ןּופ ןעלייט יד ןענדרָאנײא
 ךַאזטַאט יד ,טײקכילגעמ:ץנעטסיזקע רעײז רעדנעל עדמערפ
 ,ןײז עיּפשמ טפָא טעװ עירָאטירעט רעשידיי רענעגײא'נַא ןּופ
 עדמערפ דצמ ןנּוא ןעגעג סעצָארּפיעיצַאנימרעטסקע רעד זַא
 | ,ןערעװ טכַאװשעגּפָא לָאז ןעגנוריגער ןּוא סעיצַאנ

 .סױרַא ךיז לָאז סע, -- רעקסניּפ טּביירש -- ?ּוליִפַא ןּוא
 ּוצ תלוכיּב טשינ ןיא םײה עשידי ענעגײא'נַא זַא ,ןעזײװ
 ךיא ןעמ ףרַאד יצ ,םעלבָארּפױעדיײ ןעלעירעטַאמ םעד ןעזײל
 ַא ןעּבָמה לָאז עכלעװ ,םײה עשידִװ ַא ןעּפַאש טשינ סלָאמַאד
 ןעגױא יד ןיא טעװ יז סָאװ ,םעד טימ גנוטיײדעּב עשילַארָאמ
 ןעשידיי ןּופ רָאנָאה ןּוא שזיטסערּפ םעד ןעּביוה רעקלעפ יד ןופ
 קרָאטש ױזַא ,ןײלַא ןגוא ייּב ןיױש ןיא יצ ,רעּבָא !קלָאּפ
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 טריטַאטסנַאק רעקסניפ יז ןייזטסּואװעּב רעלַאנָאיצַאנ רעד ןערָאװעג

 ךָאנ ןייזטסואװעּב רעלַאנַאיצַאנ רעד זנוא יב ןיא רעדייל זַא
 סָאד זַא ןעטלַאה עטסעּב ערעזנּוא ןּופ ךס ַא ןוא ךַאװש רהעז

 רעקלעפ ערעדנַא טימ .ןעשימפיונוצ ךיז ףרַאד קלָאפ עשידיי

 טלעװ יד ןערהיפּוצּוצ ןפוא םעד ףיױא ידכּב ,ןערילימיסַא ןּוא
 :טּבײרש רעקסניּפ .סערגָארּפ ןוא טייקיטכערעג ןּופ געװ םּוצ -

 וצ ןעּבערטש םעד ןּופ קירוצ ןעדי יד טלַאה ןעטסנײממַא,

 ןעלהיפ ייז ,סָאװ ,טקַאפ רעד ,ץנעטסיזקע רעלַאנָאיצַאנ רענעגייא 'נֵא

 רָאנ טשינ ןּוא .ץנעטסיזקע ַאזַא ןופ שינפרעדעּב סָאד טשינ

 ּוליפַא ןענקייל ייז רָאנ ,שינעפרעדעּב ַאוַא טשינ ןעלהיפ יז

 ט צ רַא רעד .'שינעפרעדעּב ַאזַא ןּופ גנוגיטכערעב יד

 ןיא ןעקנַארק םייּב , :עזָאנגַאיד עגירעיורט ַא טלעטש רעקסניּפ

 רהעז ַא ןעקנירט ןוא ןעסע ךָאנ שינפרעדעּב עדנעלהעפ סָאד

 ,"טָאטּפמיס רעכילקנעדעּב

 ןעקעװ ל5 ןּוא דיחי ןעשידיי םייּב ָאזלַא ןעזּומ רימ
 .טסּבלעז ןעלַאנָאיצַאנ ןּוא עדריװ:ןעשטנעמ ןּופ שינפרעדעּב סָאד

 ,טעטילַאינעג טשינ זיא ,זנּוא טלהעפ סָאװ ,סָאד , לייוו ,להיפעג
 .עשטנעמ ןּוּפ ןיזטסּואװעב רעד ןּוא להיפעגטסּבלעז רָאנ
 טּבײרש ןַאד ."טּבױהעגקעװַא ןנּוא טָאה'מ עכלעװ ,עדריוו

 לָאז ןענַאװ ןּופ !להיפעגטסּבלעז רעלַאנָאיצַאנ; :רעטיײװ רעקסניּפ

 עסיורג סָאד ךָאד טהעטשעּב םעד .ןיא !?ןעמהענ סָאד ןעמ

 ט שינ ןדל יב רימ סָאװ ,םַאטש רעזנוא ןופ קילגנּוא

 טײרטשעצ הדע'נֲא ,ןעדיי זיֹולּב ןענעז רמ ,עי צ ַאנ ןײק

 ,ךּוטסַאּפ ַא ןָא טלעװ רעצנַאג רעד רעּביא טייּפשעצ ןּוא

 טנימ ,ןכלו ."עלמַאז ןּוא ןעצישעּב זנּוא לָאז רעכלעװ
 ןעדי ןופ קילגנּוא סָאד זַא ,ןעזייװעּב רימ ןעזּומ, רעקסניּפ
 .ַאנָאיצַאנ ַא ךָאנ שינפרעדעּב ַא ןּופ ןעלהעפ םעד ּבילּוצ טמּוק

 שינּכרעדעּב עגיזָאד סָאד ןּומ'מ 18 ןּוא ,טיײקידנעטשטסּבלעז רעל

 וי =

98 



 םוטנעדי סָאד טשינ ליװמ בוא ,ןעכַאמ קרַאטש ןּוא ןעקעוו
 :טרָאװ ןיא טימ .ץנעטסיזקע עקיד'הּפרח ַא ףױא ן'טּפשמױעט

 םעד ּױוצ ."עיצ ַאנ א ןע רע װ ןעזּומ רימ,
 ןופ ןעיירפעב ךיז רימ ןעלָאז; .?כיםדק ןַא ,קיטיונ זיא קעװצ
 עכלעװ ,עיסיפ רעשיחישמ ַא ןעגעװ שינעדערנייא:ןועגש םעד
 .טײרּפשעצ-תולג רעזנּוא טימ ןעליפרע ּוצ טש'רמולּכמ ןעּבָאה רימ
 "נַא ,טשינ טּבױלג רעניק רעכלעװ ןיא ,עיסימ ַא ןיא'ס .טייק
 .כיטכירפיוא סױרַא סע רימ ןעגָאז ,ןײלַא רימ סָאװ ,טמַאנערהע
 ."ןערעװ רוטּפ טלָאװעג םהיא ןּופ ןעטלָאװ ,קיט

 יה ןעפיט ַא וצ טײצ עטסכעה יד ןעמּוקעג ןיושי זיא'ס

 רעד  .קלָאפ ןעשידיי םנּופ ןעּבעל םניא ךוּברעּביא ןעשירָאטס
 ,ןרַאגנּוא ,עינעמּור ,דנַאלשטײד ןיא םזיטימעסיטנַא רעדנעסקַאװ

 יסנעבעל םעד טקעװרע ןעּבָאװ; דגַאלסּור ןיא ןעמָארגָאּפ יד
 ןענַאטשרעּפ ךילדנע טָאה סָאװ ,קלָאּפ ןעשידיי ןּופ טקניטסניא
 ןוא ."דנ ַא ל ר עטָא פ ַא ןעּבָאה זומ ס ע זַא

 .מיא ןעשירָקגעטַאק ַא טימ רעדירּב עניײז ּוצ טמּוק רעקסניּפ
 רעזנּוא ןערעװ ןּומ ,טשינ לָאמנײק רעדָא טציא, : וויטַארעּפ
 -נָא םּוצ ײװ ,ןעמָאקכָאנ עכעזנּוא ּוצ ןיז טעװ ייװ  .גנּוזָאל
 .ָאד םעד ןעלעװ רימ ּביֹוַא ,רוד ןעשידיי ןערעזנּוא ןופ קנעד
 -י "!"ןעסַאּפרעּפ טנעמַאמ ןעגיז

 יב ןעריזינַאגרָא ּוצ ןעטסלענשמַא יװ ןעהעז ַאזלַא זומ'מ
 ןופ ץיּפש רעד ןיא ,גנוגעװעב עלַאנָאיצַאנ עסיורג ַא ןעדיי
 יד ."םּוי רָא טק עריד, ַא ןהעטש ףרַאד סע רעכלעװ

 ַא ןעניפעג ּוצ ןײז טעװ גנוטיײל רעד ןּופ עּבַאגפױא עטשרע
 ,טשינ טּבױלג רעקסניּפ .ןעדיי רַאפ עירָאטירעט עדנעסַאּפ
 רענעגיא רעד ּוצ געװ ןיא ןעזָאל ךיז ןעלעװ ןעדי עלַא זַא
 ןעפרַאד טעװ'מ ,גיטיונ טשינ ךיא ןיא סָאד ,עירָאטירעט
 ,רעדנעל יד ןּופ ןעדיי ןעריזינָאלָאק ןּוא ןעהריפרעּבירַא לּכ.םדק
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 ןייװנעפטש טעװ יױזַא .עסױרג ַא זיא להָאצ .רעײז ּואח,

 ןיִּב ,דנַאל םענעגײא ןעײנ םניא בושי רעשידיי רעד ןעסקַאט

 רעּבָא .רטנעצעדיי רעסיורג ַא ןעהעטשטנע טרָאד - טעוו'ס

 טּבײרש רעקסניּפ {דנַאל עשידי סָאד ןעכּוז ןעמ ףרַאד ּואו

 ףרַאד דנַאל ןופ להַאװ יז זַא ,"ציצַאּפיצנַאמעָאטױא ןייז ןיא

 יאדװא  .עיסימָאק. ןעטרעפסקע) .רעדנעכערּפשטנעינַא ּוצ ןערעהעג |

 רעֹּבָא ,?ארשי:ץרא טכַארטעּב ןיא ןעמהענ לּכ:יםדוק ןעמ ףרַאד

 .יסיה ךרּוד ןערהיפרעפ ןעזָאל טשינ ךיז לָאזמ ,טנערָאװ רעקסניּפ

 ע גיל ײ ה 'סָאד. טשינ, ,ןעויטָאמ עלַאטנעמיטנעס ןּוא עשירָאט

 ,ןעגנוּבערטשעּב ערעזנּוא ןּופ ליצ רעד ןייז טציא לָאז דנַאל

 רימ,י :רעטיײװ רעקסניּפ טּבײרש ןַאד ןּוא ,"ע נע ג ײ א סָאד רָאנ

 ערעזנּוא רַאפ דנַאל קיטש סיורג ַא יװ ,רהעמ טשינרָאג ןעפראד

 "ןופ ןּוא ץיזעּב רעזנוא ןעּבײלג לָאז סָאװ ,רעדירּב עמירָא

 :סױרַא ןענָאק טשינ זנוא לָאז רעה רעדמערפ םּוש ןייק ןעכלעוו

 ךילטפַאשנעסיװ-ןייר ןעזּומ טעוו עיסימָאק-ןעטרעּפסקע יד ,*ןעגָאי

 שיטַאמילק ןוא שימָאנָאקע ,שיטילָאּפ זיאס ּואװ ,ןעדיישטנע
 .ןיא יצ לארשי ץרא ןיא .ןעדײו ןעריזינָאלָאק ּוצ ןעטסעּבמַא

 ןופ םיחטש עסיוועג ףיוא רעדָא ,ַאקירפַא ןיא ,ַאקירעמַא-םורד

 ךיז ףרַאד עיצַאזינָאלַאק רעד טימ , ;עירעּפמיא רעשיקרעט ךעד|
 16שוצװ 00חחקמתָצ טמָאשלעזעג ערעדנזעּב ַא ןעמהענרעפ
 :ַאינָאלַאק רעד ןופ ּביוהנָא ן'רַאפ ךָאנ זּומ םוירָאטקעריד רעד

 ,תוכּולמ עשיאעּפָארײא יד דצמ גנוציטשרצטנּוא יד ןעניװעג עיצ

 יסגנּולקיװטנע ןּוא טייהיירפ עלופ יד ,ןעריטנַארַאג ןעפרַאד עכלעוו

 רעקסניּפ טָאה ,ןעהעז רימ יװ .דנַאל ןעשידיײ םנּופ טייקכילגעמ

 טָאה ללֹכּב .םזינויצ ןעשיטילַאּפ .םּוצ געװ םעד .ןעזיװעג
 .טעװ סָאװ ,ץלַא טגָאזעגסױרַא ךילטייד ןּוא רָאלק רעקסניּפ

 .גָאטלעװ רעשיטסיניצ רעד ז ןּופ דוסי יסעד ןעדליּב רעטעּפש
 א | | ,גנואיוש
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 רעד ןיא טשינ רּוׁשָארּב ןייז רעקסניּפ טָאה ןעּבירשעג
 טלַאװעג טָאה רע .רעשטײד רעד ןיא  רָאנ ,ךַארּפש רעשיסור

 עשיאעּפָארײא:ברעמ יד 3:םדֹוק ןעיידיא עניײז רַאפ ןענּואװעג
 עלעיצנַאניפ ןּוא עשיטילָאּפ יד טַאהעו ןעּבָאה עכלעװ ,ןעדיי
 "נא ןּופ ! ןַאלּפ ןעזעידנַארג םעד ןעריזלַאער ּוצ טייקכילגעמ
 ,דנַאל ןעשידיי םענעגייא

 ס'רעקסניּפ ןיא ןעועה ךָאנ ךיז ןעזָאל טרָאד-ןּוא-ָאד

 ןעדנואוושרעפ יז רעּבָא ,ןעגנוגיינ עשיּפָארטנַאליפ עסיוװעג רּושָארּב
 ..גײא רעכילטּפַאשלעזעג-לַאנָאיצַאנ רענײמעגלַא רעד ןיא ירמגל
 טלוֿב ץרעקסניּפ ײּב ךיז טזיװ'ס ,רָאטיֹוא םנופ . גנולעטש
 .ַאנָאיצַאנ ס'ניקסנעלָאמס ץרּפ ןּופ העּפשה עקרַאטש יד סױרַא
 ייה ןופ דוסי ןפיוא טריזַאפ טָאה עכלעװ ,עיגָאלָאעדיא רעל

 ןופ שאוּב ָאטטָאמילללה םעד  ןּופ .סעיצידַארט עשירָאטס
 --ושכע אל םאו {יל ימ-יל ינא ןיא םא;) רושָארּב ס'רעקסניּפ
 ; *עיצַאּפיצנַאמעָאטיױא , רעד ףוסּב ץַאז ןעטצעל םּוצ ןיּב (*? יתמיא
 טזײװ ?!ןעפלעה ךייא טעװ טָאג ןּוא ,טסבלעז ךייא טפלעה,
 טשינ טרהיפ רעכלעװ ,געװיהלּואג ןעײנ ַא ןעדי םעד רעקסניפ
 ןעלַאנָאיצַאנ ךרוד רָאנ ,עיצַאּפיצנַאמע ןּוא עיצַאלימיסַא ךרוד

 .ג נּוא ײ ררפ ע גיטס ּב ל ע } ןוא סנַאסענער
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 ץנערעפנָאק רעציװָאטַאק יד (0
 66 .רדיח - רופט

 .ןעשיאעּפָארײאיברעמ םעד ךרֹוד זיא רושָארּב ס'רעקסניפ
 ,ןעזעװעג טמיטשעּב ,רקיעּב ,זיא יז ןעכלעװ רַאּפ ,םוטנעדיי
 ןעגעגַאד .שינָאריא רעדָא גיטליגכיילג ןערָאװעג ןעמונעגפיוא
 .רד טנעײלעג דיירפ רעסיורג ַא טימ ןויצ.יבבוח יד ןעּבָאה
 נָא טָאה םולּבנעיליל ,ל ,מ ,ןימאמ-ינא ןעלַאנָאיצַאנ סרעקסניּפ
 -עטשּוצ לָאז רע זַא ,ן'רעקטניּפ ןעדערוצוצ קרַאטש ןעּבױהעג
 ,גנוטײל יד ןעמהענרעּביא ןּוא גנוגעװעּבױויצ:תּבח רעד ּוצ ןעה
 ינעמַאוּוצ ַא סעדָא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא טייצ רעּבלעז .רעד ןיא
 סע םעכלעװ ןיא .עטרהעלעג עכילטפַאשנעסיװרּוטַאנ ןופ רהָאפ
 .פָארּפ :ןויצייבבוח עטנענימָארּפ ײװצ טגילייטעּב ךיז ןעּבָאה
 ַאריּפַאש ןַאמרעה טעטיסרעװינוא רעגרעּבלעדײה רעד ןופ
 'נַא מ ס ק ַא מ .רד וװעיק ןופ טסילּוקָא רעטמהירעּב רעד ןוא

 :לצרעה רעד ןיא ' ,רעטעּפש ןעלעװ עדײּב .םַאטש לע ד

 רעשיטסיניצ רעד ןיא עלָאר עדנעטיײדעּב ַא ןעליּפש ,הפוקּת
 ןעּבָאה םַאטשלעדנַאמ .רד ןוא ַאריּפַאש .ּפָארּפ .(גנּוגעװעּב

 .ן'רעקסניפ ףיוא ןייז ּוצ עיּפשמ ןעפלָאהעגּוצ ןע'מולּבנעיליל
 יװ ,ןערָאװעג זיא ןוא ןעגעגעגכָאנ רעקסניּפ טָאה ףוס לּכ ףוס

 טעמכ זיא'ס) .ןויצייבבוח יד ןופ בבוח ַא ,טגָאז םעה דחא

 .ילּבעג ,סעה השמ יװ ,טלָאװ רעקסניּפ זַא .הרעשה יד' רעכיז

 יד טשינ ןעװ ,רּוׁשָארּב ןייז ןופ ןעּבײרש םייּב ןיולּב ןעּב
 עדנעריטסיזקע ןָא ןעפָארטעג ןיש טָאה רע סָאװ ,ךַאטַאט
 | | ,(גנוגעװעּב .ןויצ:יבבוח

 יד ןעריזינַאגרָא וצ ןעטערטעגוצ רעקסניּפ זיא דלַאּב :
 לּכ.תישאר .תודּוגא ןוא ןעניירעפ עשיטסינויצ.יבבוח ענעדישרעפ
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 ,עיצַאזינַאגרָא עקרַאטש ַא אפוג טעדָא ןיא רע - טעדנירג

 רעצנַאג רעד רַאּפ גנוטיידעּב עסיורג ַא רעטעּפש טָאה עכלעוו

 ןַאהרעּפ ךיוא רעּבָא ןענעז ןויצייבבוח יד ןעשיװצ ,גנוגעוװעּב

 םיא ןעּבָאה עכלעו ,ןרעקסניּפ ןופ רענגעג עכײרלהָאצ ןעזעװעג

 "נײא עשיזעניטסעלַאּפַא ,עשיטסילַאירָאטירעט ןייז ןעפרָאװעגרָאפ

 יתד ןעשידי םעד יּבגל ןעגנּואיױשנַא עיירפ ענייז ןוא גנולעטש

 . ףעגנומיטש עגיזָאד יד ּוצ ןעסַאּפּוצ טזומעג ךיז טָאה רעקסניּפ

 עכילגעמ:גיצנייא יד סלַא לארשי ץרא טריטּפעצקַא טָאה רע

 ךױא ןוא ,עיצַאזינָאלָאק רעלַאנָאיצַאנ-שידיי ַא רַאפ עירָאטירעט

 יער וצ ןעועװעג הטונ רע זיא עגַארפ רעזעיגילער רעד ןיא

 ָאיצידַארטיןעיגילער םעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד טימ ךיז ןענעכ

 | ,םּוטנעדיי ןעלעג

 עשיטסינויצייבבותח ןיא ןעמ טָאה ,טײצ ַא טייו ןיוש

 לָאו רעכלעװ ,רָאפנעמַאוצ ַא ןעגעװ טריטַאּבעד ןעזיירק

 לָאו סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעסיורג ַא רַאפ דוסי םעד ןעגייל

 רעקסניפ ,ןעּפורג ןּוא םידיחי ענלעצניא יד ןעמהענמּורַא

 ײב ןַא ,ןעטלַאהעג טָאה רע ,ןעגעגַאד ןעזעוװענ הלחּתמ זיא

 ףרַאד ,דנַאלסּור ןיא ןעגנוגנידעּב עשיטילָאּפ ענעּבעגעג יד

 לײװ ,ןעצנערעפנָאק טימ ןעכַאמ ןעהעזפיוא לימּוצ טשינ ןעמ

 ללכּב .ןעדרעהעּב יד דצמ סעיסערּפער ּוצ ןעגנערּב ןָאק סָאד

 .,שטגעמ רעגיהּור ןּוא רענעדיײשעּב ַא ןעזעװעג רעקסניּפ זיא

 .רעדּורעג.ײטרַאּפ ןעצנַאג םעד טַאהעג גיל טשינ טָאה רעכלעװ

 ןּוא ליטש ןעכַאמ טעּברַא:עיצַאזינָאלָאק יד טלָאװעג טָאה ןּוא

 (רעטעּפש טּפָא יװ ,ױזַאו רעקסניּפ טָאה ףוסל רעֶּבָא ,שיטַאמעטסיס

 ַא ןּופ גַאלשרָאּפ ַא ןעמוקעג ויא עשרַאװ ןופ ,ןעּבעגעגכָאנ

 רעּבײרש ןעשיאערּבעה ןעטנַאקעּב םעד ,ןויציבבוח ןעדנערהיפ

 ןּופ רעצעזרעביא םעד - ר"פש) ץי װָא גיב ַא ר .פ- .ש

 / םעד ןעצונסיוא ףרַאד'מ ןַא ,(שיאערְּבעה ןיא עטכישעג ס'צערג
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 ו | ,אמּוג ערָאיפ :עטנַאמ ןופ לּכיסדק ןוא ,םיריבג עשידיי עשיאעּפָארייא:ברעמ יד ןופ סענעשעק יד עיצַאזינָאלָאק רעקידלארשייץרא רעד רַאֿפ טיירב ןענפע האלהו םויהמ ךיז ןעלעװ סע ןיא ,גנוגעװעּב רעד רַאפ ּפָארטנַאליפ ןּוא דיגנ ןעשילגנע.שידיי ןערעלּופָאּפ םעד ןעניוװעג טײהנעגעלעג רעגיזָאד רעד ייַּב ןענָאק טצוו'מ זַא ,טנכערעג ןעמ טָאה ןויצייבבוח יד ןּופ ןעזירק יד ןיא .טעּברַא.ןויצ.תּבח רעד תבוטל גנוגעװעבסקלָאפ ַא ןעריזינַאגרָא וצ יֹוכְּב ,צרָאיפעטנָאמ השמ ןופ גָאטסטרוּבעג ןעגירהעי:טרעדנוה
 וּפָארטנַאליפ ןוא דיגנ רעשידיי.שיסור רעטנַאקעג יקצָאסיװ ןמלק ,ר"פש ,םַאטשלעדנַאמ סקַאמ .רד ,(רעשרָאּפ ןּוא רעּביירש רעקיד'לארשייץרא רעטסּואװעֿג) ץטנּול ,מ ,(ןויצ,יבבוח עשינ :.עמור יד ןּופ סעזערּפ) עּפיל לױָאק .רד ,("דיגמה, ןופ רָאס .קַאדער ןָאדרָאג ךוד ,(םילשורי ןיא קעטָאילּביּב רעלַאנָאיצַאנ רעד ןּופ רעדנירג רעגידרעטעפש קָאטסילַאיּב ןופ ץיװָאנַאואב ףסֹוי .רד ,רעװָאליהָאמ לאומש ברה ,רעקסניפ 5 ,רד יז ןעשיווצ ,ץנערעפנָאק רעד ןיא טגילייטעּב ךיז ןעּבָאה ןעטַאגעלעד 34 .ץינערג רעשיסור רעד ּוצ ןעװעג טנהָאנ רהעז ןיא ןיא רנַאלשטיײד ּוצ טרעהעג סלָאמַאד טָאה עכלעװ ,טָאטש עגיזָאד יד ןעּבילקעגסױא ןעמ טָאה םימעס עשיפַארגָאעג:שיטילָאּפ ּביִלּוצ יי װָָא טאק ןיא ץ גע ר ע פנָא ק-ןויצ .יבבוה עט ש ר ע יד ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןיא ,ערָאיפעטנָאמ השמ ןופ גָאטסטרּוּבעג םניא 1884 רע ּבמ עװָא 2 6 העל

 ,רעקסניּפ ,רד ןעדנעציורָאפ ןעכילטנעגיא םוצ ןוא רעװָאליהָאמ ברה ןערָאװעג טלהעוועג זיא ןעדנעציזרָאט-רעטלע םּוצ .ערעדנַא ןוא

 טשינ ןצמ טאה ץנערעפנָאק רעד רופ לָאקָאטָארּפ ןייז
 א יי ר יא

 | ; . יב
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 סָאװ ,סָאד רונ ףיולרעפ רהיא ןעגעװ ןעסיײװ רימ ןוא טרהיפעג
 ןּופ ןערַאָאמעמ יד ןיא ןוא ןעגנוטייצ יד ןיא ןעּבילּבעג זיא'ס

 רעקסניּפ .וד טָאה ץנערעפנָאק יד טנפעעג .רעמענלײטנָא יד

 ַא ןיא ןעטלַאהעג עדער ינ טָאה רע .עדער רעסױרג ַא טימ
 ,רּושָארּב ןייז ןּופ ןענָאק רימ ןעכלעװ ,ליטס ןעדנעצנעלג

 רעשירָאטסיה ,רעטײירּב רעד טלהעפַָעג ךָאד רהיא טָאה'ס רעּכָא

 ."עיצַאּפיצנַאמעָאטױא, יד תודע טגָאז סע ןעכלעװ ןּופ ,גנואווש

 םהענרעפ-סַארגָארּפ ןייז עגונּב ,סלָאמַאד ןיוש ןיא- רעקסניפ

 .כילקריו רעשידיי רערעטיּב רעד ךרוד ןערָאװעג טלהיקעגּפָא

 עלַאנָאיצַאנ:לַאקידַָאר טימ טלָאװעג טשינ טָאה רע ןּוא טיײק

 יעג ןענעז סָאװ ,עגינעי יד ןופ ףליה יד ןעסױטשּפָא ןעגנוזָאל

 טָאה רעקסניּפ .ןעטסילַאנָאיצַאנ יװ ,ןעּפָארטנַאליפ רהעמ ןעזעװ

 עגָאל רערעװש רעד ףיֹוא ןעזיװעגנָא עדער:סגנונעפערע ןייז ןיא

 טזָאלעגוצ טשינ טרעװ גנּורעקלעפעּב עשידײיד :םוטנעדי ןופ

 יב טעטש ןיא טרירטנעצנָאק זיא יז ,טּפַאשטריװדנַאל רעד ּוצ
 :ַאקע עגיזָאד יד ,לעדנַאה םניא רקיעּב ,ןעפּורעג עטליײצעג
 :עּב ןעדיי:טשינ יד ,טהָארדעּב רדסּכ ןענעז סעיציזָאּפ עשימָאנ

 ירַא ןעשיוצ ףכַאק רעד .עויטקודָארּפנוא סלַא ייז ןעטכַארט/

 .סעצײלּפ עשידיי ףיוא ןעגָארטעגסױא טרעװ לַאטיּפַאק ןוא טעּב

 .סגנוקיטשרע רעזנּוא ןיא .רדסּכ ךיז טרעגרערעפ עגַאל =
 עשירפ ןעמּוקעּב רימ ןעזומ, - רעקסניּפ טרעלקרע -- "טיונ
 עײנ ןעניװעג ּוצ ,ןײז וצ תלוכיב ידכּב ,ןעמעטָא ּוצ טפול
 :רעפ ןעזעװעג ןעדײ יד ןענעז טציא זיִּב ."רעצעלּפ-סטעּברַא

 .קירּוצ רימ ןעזּומ טציא ,שטנעמ ןוא שטנעמ ןעשיװצ רעלטימ

 .עדנע עלַאקידַאר עגיזָאד יד רעֶּבָא .רּוסַאנ רעד ּוצ ןערהעק
 טשינ ךיז טזָאל קלָאפ .ןעשידיי ןופ יוּבסנעּבעל םעד ןיא גנור

 .תורוד רָאֿפ ַא ןערעיד ןּומ סע .היבו הינימ ןערהיפכרוד

 דגרעפנוא רעזנוא ראק תורוד רַאּפ 8 ןענעז סָאװ ,רעבק,

105 



 :ַאנ ּוצ ןעשטנעמ ןעשידי ם'נופ רהעקקירוצ רעד "וקלָאּפ ןעכ
 .תולג יד ןיא ןעמוקרָאפ טשינ ןָאק טסַאשטריװדנַאל ּוצ ,רּוט
 / גיטיױג ןיא ּוצרעד .ל א רשי ץ ר א ןיא רָאנו ,רעדנעל

 ןערעװ טרהיפעג ףרַאד עכלעװ ,עיצַאזינָאלָאק עשיטַאמעטסיס ַא
 קעווצ םעד ּוצ .עיצַאזינַאגרָא רענעסָאלשעג ,רעקרַאטש ַא ךרּוד
 יז ,ץנערעפנָאק רעציװָאטַאק יד ןערָאװעג ןעפּורעגפיונוצ זיא
 .טפנּוקּוצ .רעטסנָאנ .רעד  רַאפה .דוסי םעד ןעפַאש ףרַאד
 | ןטסיטטח* - - :טעּברַא
 ןויצייבבוח יד זַא ,רעקסניּפ .רד רָאפ טגָאלש ףוסל = !

 :ןעמָאנ ן'טימ עיצַאזינַאגרָא'נַא ןיא ןעגינייארעפ ךיז ןעלָאז
 יטשרעטנוא ּוצ דנַאּברעּפ-ערָאיפעטנָאמ,- 'ה ש מ - תרּכז מא
 .ץרא יד ןיא לעיצעּפס ,ןעדי ייּב טפַאשטריװדנַאל ןּופ גנוצ
 ןערָאװעג ןעמּונעגנָא ןיא גַארטנַא רעד 'סעינָאלָאקילארשי
 ע ט ש ר ע יד  ןערָאװעג ןעפַאשעג זיא םעד טימ ןוא
 עיצ ַאזינַאגרָָא עשיט סינויצ

 ןענַאטשעג טשינ ןענעז ץנערעפנָאק רעד ףיוא םיחוּכו יד
 ייױרג רעד טלהעפעג טָאה סע .הגרדמ רעכיוה רעדנוזעּב ַא ףיֹוא
 תלוכיפ זיא רעכלעװ ,סָאטַאּפ רעשיטילָאּפ ןוא רעלַאנָאיצַאנ רעס
 .רעפ טשינ ןיא'ס ,ןעסַאמסקלָאּפ ןעסיירטימ ןוא ןרעטסיײגעּפ וצ
 זיא ץלַא .גנואװש ןּוא םהענרעפ רעטיירּב רעד ןעזעװעג ןַאה
 טָאה'מ .קידבשוימישיתּבילעּב ןוא ךעלעמַאּפ ,ןעסַאלעג ןעגנַאגעגוצ
 .לארשי.ץרא יד ןעלטימ.דלעג טימ ןעציטשרעטנוא ּוצ ןעסָאלשעּצ
 ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיײק עיצַאגעלעד ַא ןעקיש ּוצ ,ןערענָאיּפ
 ןעגנורעטכיילרעד גנוריגער רעשיקרעט רעד ייּב ןלעוּפ ּוצ ידכּב
 ןיק עיצַאגעלעד ַא ךיוא ןוא טעּברַאיעיצַאזינָאלָאק רעד רַאפ

 ;רָאפסױא יונעג - וטרָא ץםיא טרָאד ,ףרַאד סָאװ ןלארשי ץרא
 יי =: געגַאל יד ןעש

 יא - -י
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 ןיא *דנַאּברעפ-ערָאיפעטנָאמ , םעד ןוֿפ עלַארטנעצ יד ןיא
 ןוא רעציזרָאפ סלַא רע ק סניּפ .ל .רד ןערָאװעג טלהעוװעג

 ןופ ץיז םוצ רַאטערקעס סלַא םולבנעיליל 8. 
 - .+ יס עדדָא ןערָאװעג טמיטשעּב ןיא דנַאּברעֿפ

 = טי

 יי רעקסניּפ ןָאעל ריד



 גנוגעוועב-ןויצ יבבוה יד 1

 םּוצ ?הַאװ ןייז ייּב רעקסניּפ ןעזעװעג טלַא זיא רהָאי 3
 .ּוצ ןעמּונעג ךיז טָאה רע תעשּב ,ןויצ יבבוח ןּופ רעציזרָאפ
 רעסיורג ַא טימ ְטעּבֹוַא רעשיטסיניצ:לַאנַאיצַאנ רעיינ רעד
 טרַאװרע רעּבָא םהיא ןעּבָאה סע .רעפייא . ןּוא טיײקנּבעגעגרעּביא
 ןעגנּוגערפיוא ןּוא ןעגנּושיטנע ערעװש געוװ ןעגיזָאד םעד ףיוא

 :עטנָאמ השמ דצמ גנושיוטנע יד ןעמּוקעג ןיא לּכ-םדוק

 ןעּבָאה גָאט-סטרוּבעג ןעטסטרעדנּוה ס'ערָאיפעטנַאמ ּוצ .ערָאיפ
 טימ דליּב ןייז להָאצ רעסיורג ַא ןיא טקורדענּפָא ןויצ-יבבוח יד
 :ױא .,ןָאדרָאג .5 .י ןופ ריש םעניילק ַא טימ ןּוא קּוסּפ-ך"נּת א
 .'נַא ףיא ןטפירשרעטנוא רעטנזיוט טלמַאזעג ןעמ טָאה םעדרעס
 :ָאיטעטנַאמ ןעּבעגעגרעּביא ךילרעײפ טָאה סע ןעכלעװ ,סערדַא
 רעד .ןויצ-יבבוח ןּופ ןעמָאנ םניא ןָא ד ר ָאג ד ו ד ץ'ער
 .עגפיוא ןויצ:יבבוח יד ןּופ תילש םעד טָאה ּפָארטנַאליפ רעטלַא

 יװעל .רד רַאטערקעטס ןייז ןעליופעב טָאה ןּוא ןהעש רהעז ןעמונ
 :טנעק ּוצ ךױא טָאה רע .וירּביקנַאד ןעכילפעה ַא ןעּביײרש ּוצ
 טיִמ ןּוא ."דנַאּברעפ:ערָאיּפעטנַאמ ,ּלרןופ גנודנירג יד ןעמונעג שינ
 רעצנַאג רעד ןערָאװעג טקידנערעפ ן'ערָאיפעטנַאמ רַאפ זיא םעד
 ןעגנונפָאה ליטױזַא ןעּבָאה ןויצייבבוח יד ןעכלעוו ףיוא .,ןינע
 ינּוא ןענַאטשעג ןערהָאי עטצעל יד זיא ערָאיטעטנַאמ .טגיילעג
 ןעּבָאה עכלע'ו ,םיברוקמ עגייז ןופ העּפשה רעקרַאטש ַא רעט
 נָאלָאק:לארשי:ץרא םּוׁש ןייק ןּופ ןערעה וליפא טלָאװעג טשינ
 רעד ךָאנ רהָאי ַא ןיא ערָאיפעטנָאמ ןיא ,סנעקירּביא .עיצַאז
 רַאפ קידנעזָאלרעּכיא טשינ ,ןעּברָאטשעג ץנערעפנַאק רעציװָאטַאק
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 51 ימ ןעגנונֿפָאה יד ,ןעשָארג ןײק טעּברַאילארשי-ץרא רעד

 .ברעמ ןּופ םיריבג עשידיי יד ןּוא ןערָאיפעטנָאמ ףיא סרעקס

 .טשיג ַא סלָא ןעזיװעגסױרַא דלַאּב ָאזלַא ךיז ןעּבָאה  ַאּפָארײא

 ּוצ סיהנעגעלעג רעד ייּב יאדּכ זיא בגא) .עיזוליא עלַאער

 דָאלק בורק רעטנָאנ ַא ס'ערָאיפעטנַאמ השמ זַא ,ןעקרעמעּב

 .ערטעגפיוא ןעמָארגָאּפ עשיסור יד ךָאנ זיא ערָאיפעטנַאמ

 . .עינַאּפש ןייק עיצַארגימע-ןעדיי ַא ןעגעװ טקעיָארּפ ַא טימ ןעט
 ר"ד טזיירעּב ץנערעפנָאק רעציװָאטַאק רעד ךָאנ ךַײל

 רעד רַאפ טריטיגַא רע .ךיײרטסע ןּוא דנַאלשסיײד רעקסניֿפ
 רהיא רַאפ ןעניװעג ּוצ ךיז טהימעּב ןוא עיצַאזינַאגרָא רעיינ
 פָארּפ .גלָאפרע ןהֶָא רעּבָא ןעטײקכילנעזרעּפ עשידיי עדנערהיפ
 טָאה רלַאֹּב רעּבָא ,ןטעּברַאוצטימ םיּכסמ וליפא זיא ץערג .ה
 ּוצ ןעמּוקעג ןיא רעקסניפ  .קירּוצ ךיז טהיצ ןּוא הטרח רע
 גנּוגעװעּב רעד ןּופ עלַארטנעצ יד ןּומ'מ זַא ,גנוגייצרעּביא רעד
 לײװ ,סנעטשרע .ןיל ר ע ב ןיק סעדָא ןופ ןעגָארטרעּביא

 .עמ רעשיאעּפָארײא'נַא ןּופ ןערעוו טרהיפעג ףרַאד גנּוגעװעּב יד
 ןוא עשידײ עכיירסולפנייא ּוצ טנהָאנ טגיל עכלעװ ,עילָאּפָארט
 .ָמטָא יד ליײװ ,סנעטייווצ ןּוא ,ןערָאטקַאפ.טכַאמ עשידיי-טשיג
 ןפא םּושֹּב ןיא םישזער ןעשיטסירַאצ:שיסּור םעד ןּופ רעפס
 ַא ןיא טעּברַא רעכילצונ ןוא רעײרפ ַא רַאפ טענגייאעג טשינ

 ,ןענָאורעּפ יד טכּױעג טָאה רעקסניּפ .ֿבַאטשסַאמ ןערעסערג
 ,טעּברַא עגיזָאד יד ןערהיפ טנָאקעג ןילרעּב ןיא ןעטלָאװ עכלעוו
 ,ןענּופעג טשינ רעּבָא ייז טָאה רע

 .נעדישּוצנָא יד ןעסקַאװעג רדסּכ זיא גנוגעװעב רעד ןיא
 םייּב רעקסניפ ר"ד ןיא ,טגָאזעג יװ  .גנּושיוטנע ןּוא טייק

 ןאכ רעטלַא רעגירהעי:63 ַא ןעזעװעג גנוטײל יד ןעמהענרעּביא
 רערעװש ַא ןּופ ןעטילעג קרַאטש ךָאנ ּוצרעד טָאה רעכלעװ

 טשינ ָאולַא טָאה טעטיװיטקַא ןּוא עיגרענע וייז ,טײהקנַארק.ץרַאה
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 ןא ,טרפב ,ךיוה רעדנעכערּפשטנע רעד ףיוא ןייז טנָאקעג דימּת
 רעגיהּור ,רענעדיישעצ ַא ןעװעג רעקסניּפ ןיא רוטַאנ רעד ןופ
 .ײטרַאּפ ןעצנַאג םעד טַאהעג ביל טשינ טָאה רעכלעװ ,שטנעמ
 ןעמ טָאה ןעזיירק עשיטסינויצייבבוח ןיא .לעמּוט ןּוא רעדּורעג
 טָאה'מ ,גנּוטײל ס'רעקטניּפ ןעריקיטירק ףרַאש ןעּבױהעגנָא דלַאּב
 ןּוא עיגרענע:סגנּופַאש םהיא טלהעפ'ס ןַא ,ןעפרָאװעגרָאפ םהיא
 ,טייז רערעדנַא רעד ןּופ .גנּוגעװעּב יד ןעשרעהעג ּוצ חֹּכ רעד
 .יברעפ ןּוא טשיוטנע טלהיפעג רעקסניּפ .רד ךיא ךיז טָאה
 םיא ןיא סע עכלעװ טימ ,ןויצייבבוח עדנערהיפ יד .טרעט
 טנָאקעג טכייל טשינ ךיז ןעּבָאה ,ןעטעּברַאוצטימ ןעמּוקעגסיוא
 עכלעװ  ,גנונדרָא ןּוא ןילּפיצסיד ןּופ ןעפירגעּב יד וצ ןעסַאּפוצ
 "תמגע ןוא תֹורצ ךס ַא .עיצַאזינַאגרָא רעדעי ןיא גיטיונ ןענעז
 רעטלעּפָאד רעד ןּופ ןעהעטשּוצסיוא טַאהעג רעקסניּפ טָאה שפנ
 סעדָא ןיא ענייא ,סעלַארטנעציװיצייֿבבוח ייװצ ךרוד גנורהיפ

 טָאה עלַארטנעצ רעװעשרַאװ יד .עשרַאװ ןיא עטייװצ יד ןּוא
 :לעג יד טימ סםַאזרָאּפש ןּוא טקערָאק ירמגל טעטלַאװרַאפ טשיננ
 םעד ןעגעג ןּוא ,ןעסָאלּפעגניא ריא ּוצ ןענעז עכלעװ רעד
 .ַאיֹּב טימ ןעגנולײטּפָא-ץניװָארּפ יד טריטסעטָאוּפ ףרַאש ןעּבָאה
 ןעטרעפ םּוצ סָאװ ,ןעפלָאהעג טשינ טָאה סע .שארב קָאטסיל

 יד ,רעװָאליהַאמ ?אומש ברה ןערָאװעג טרינימָאנ זיא רעריסַאק
 ּוצ ןעיורטרעפ רעיײז ןעריולרעפ ןעּבָאה ןעגנולײטּפָא:ץ ניװָארּפ
 יכילג .ןעלַאפעג קרַאטש ןענעז תוסגכה:דלעג יד ןּוא עשרַאװ
 ,לארשייץרא ןיא עגַאל יד טרעגרערעפ ךיוא ךיז טָאה גיטייצ
 ןּוא :םידּוגינ עכילרעניא יד ןעסקַאװעג רדסּכ ןענעז סע ּואו
 רעייז יײיּּב טָאה ןערענָאיּפ."ּוליּב, יד ןופ בור רעד . ,םיכוסכס

 טנָאקעג טשינ טייקיהעפ-.תונּברק ןּוא טײקנעּבעגעגרעּביא רעצנַאג
 ,טסײװ רעװ ןּוא ,ןעטײקירעװש.סגנַאפנָא עסיורג יד ןייז רבוג
 ןיא סעינָאלָאק עשידי עטשרע יד טימ ןעהעשעג טלָאוװס סָאװ
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 רצמ ףליה עקיּבעגײרפ ןֹוא עטיירּב יד טשינ ןעװ לארשי ץלא
 .ירַאּפ ןופ ד *ל יש ט ַא ר דנ ָא מ ד ע ןָא רַא ּב סצד

 םסרפמ ןעמָאנ ןײז לָאז'מ זַא .טלָאװעג טשינ טָאה ןָארַאּב רעד

 =עג לארשי ץרא ןיא טײקיטעט ןייז ןיא טעד 'בילוצ ןוא ןייז

 ("עודיה ביד נה, ןּופ לעטיט םעד רעטנוא ןערָאװעג טרהיפ/
 ײטסעלַאּפיָארּפ ןיא ןעװעג עיּפשמ ןעּבָאה ן'דלישכָאר ףיוא

 טסינָאלָאקי"ּוליּב, רעד .רעװָאליהָאמ ברה :גנוטכיר רעשיזנענ

 / .טנַאפילָא סנערָאל ךיוא ןוא גרעּבנייפ ףסוי "ןויצל ןושאר, ןּופ

 ךלישטָאר ןָארַאּב ךיז טָאה ןעצנעװרעטניא ערעײז קנַאד ַא

 ןופ לרוג ן'טימ (1883 רהָאי םניא) טריסערעטניארעפ קרַאטש

 יעטַארעג טָאה סָאד .לאושי ץרא ןיא ןעטסינָאלָאק עשידי יד

 .געמרע ןַאד טָאה ןּוא סעינַאלָאק עדנעריטסעזקע ןיוש ,יד טעװ

 ,ה לע מ ה דו ס י :תובשומ עיײנ ןופ גנודנירג יד טכיל

 ןָארַאּב םעד ןיא גיפליהעּב רהעז ,הרד ג ןוא ןורקע

 ראטערקעס :יײז טעּברַא רעגידלארשיץרא רעד ייּב ןעזעװעג

 ;רעשזנַאלרע לאכימ ,םיגינע עשיפָארטנַאליפ יד רַאפ

 טשינ טָאה "עּודיִה-בידנה,, ןֹופ ףליה עגיצרַאהטיירּב יד רעֶּבָא = |

 סרעדנוזעּב ךיז ןעּבָאה עכלעוו ,ןעטײקירעװש עלַא טפַאשעגּפָא

 .סעינָאלָאק יד ןופ ןעּבעל ןעכעלרעניא םעד ןיא טפרַאשרעּפ

 ךלישטָאר ןָארַאּב ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה עכלעװ ,עיטַארקָארויּב יד
 ךרּוד-ןּוא-ךרּוד ןעזעװעג זיא סעינָאלָאק יז טימ טעטלַאװרעפ

 רעדעי ןיא דנעריזילַארָאמעד טקריװעג טָאה יז ןּוא ןעּברָאדרעפ

 .8אק רעד ךָאנ .טכיזניה רעכילטפַאשלעזעג ןוא רעלַאנָאיצַאנ

 ןופ ַםּכיאב סלַא לארשי ץוא ןייק טמּוק ץנערעפנָאק רעציװָאט

 רעכיײר רהעז ַא ,יקצָאסױװ ןמלק רעטנַאמרעד רעד ןויצ;יבבוח יד

 ןיא רעכלעװ ,יקצָאסיו ןמלק .עװקסָאמ ןופ רעטרָאּפמיא-יײט
 יד ןעגעג ףיֹוא טערט ,ךיי רעמורפילענָאיצידַארט ַא ןעזעװעג

 ײב גידנעגערפנָאטשינ ןוא ןערענָאיּפי"וליּב, עשירעקנעדיירפ
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 ינַאס עפרַאש ייז ןעגעג ךרוד רע טרהיפ ,גנוטייל רעסעדָא רעד
 ןופ ןעטסיגָאלָאק עטלַא יד ןעשיוצ ךוסכס םעד 'ןיא .סעיצק

 ,יקצָאסיװ ךיז טלעטש "הודג, ןופ עגנוי יד ןוא "ןויצל ןושאד,
 יָאק עש'תיּב-לעּב עגיד'בשוימ יד ןופ טייז רעד ףיוא ,ךילריטַאנ
 ,"ןעטסיכיַאנַאע עשיטסילאעדיא ,עגנוי יד טפרֹור ןוא ןעטסינָאל
 "עג טָאה יקצָאסיװ ."הרדג, ןיא טצנַאשרעטפ ךיז ןעּבָאה סָאװ
 עגיטרָאד עצנַאג יד ןּוא רעײט ּוצ טסָאק "הרדג, זַא ,ט'הנעט
 ַא סױרַא טפּור סָאד .טשינ ללכ ךיז טניול עיצַאזינָאלָאק
 טרעװ יקצָאסיװ רעּבָא ,ןרעקטניּפ .רד ייּב גנוגערפייא עסיורג
 טימ ןויצ.יבבוח עשיסקָאדָאטרָא: :ןעיגילער יד ךרּוד טציטשרעטנוא
 | .שארּב ץ'רעװָאליהָאמ ברה

 -עַּב קרַאטש טייצ ַא טייז רעקסניּפ .רד זיא ,םעדרעסיוא |
 ךיז טּבױה ײצילַאּפ רעסעדָא יד סָאװ ,םעד ּבילּוצ טגיהורנוא
 .יבבוח רעד ןופ טייקיטעט רעד טימ ןעריסערעטניאךעפ ּוצ יונעג ןָא
 ,עיצַאזילאגעל רעלעמרָאפ ַא ןָא טעּברַא עכלעוו .,עלארטנעצ-ןויצ
 יעֹּב רעקסניּפ טָאה ,עיויוער ַא רַאפ גידנעּבָאה ארומ ,ףוסל
 .ערקעס ןופ ןעריּפַאּפ יד ןענערּברעפ וצ ןע'מולּבנעיליל ןעליופ

 םעד ןופ גנורהיפסיוא רעד  ייַּב טָאה םולּבנעיליל ,טַאירַאט
 וליפא טנערּברעפ טָאה רע ,סָאמ יד טפַאכעגרעביא גַארטפיוא
 ַאדנַאװעל ,ןָאדרָאג דוד ,ןָאדרַאג ,7 .י ןופ ףירּב עשירַארעטיל

 גנוטיידעּב עסיורג ַא טָאהעג ןעּבָאה סאװ ,ןיקסנעלָאמס ןוא
 ,רוטַארעטיל רעשיאערּבעה רעד רַאפ

 רעד ןּוא ,ךיז טפרַאשרעפ גנוגעװעּב רעד ןיא עגַאל יד

 טליפ רעקסניּט .רד .רדסּכ ןעסקַאװ טייקנעדירפוצנוא ןּוא סָאַאכ
 ןוא רערעװש רעד ןּופ ןערינגיזער ליװ רע ?טרעטַאמרעד ךיז
 :םיונּוצ ןיא 1887 רהָאי םניא ,טסַאל:רערהיפנָא רערַאּבקנַאדנּוא
 ןיא ץנערעפנַאק-ויצ:יבבבוח ע טיי װ צ יד ןערָאװעג ןעפּורעג
 .רָאער גנוגעװעּב יד טפרַאדעג טָאה עכלצעװ ,קינעקסורד

6 
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 רָאפ שמיק רהָאפנעמַאזוצ ן'פיוא .ןערידילָאסנָאק ןֹוא ןעריזינַאג
 יָאטרָאיזעיגילער רעכײרלהָאצ רעד ןעשיװצ ףמַאק רעפרַאש ַא
 רעװָאליהָאמ ברה ןּופ גנּורהיפנָא רעד רעטנוא עּפורג רעשיסקָאד
 .סױרַא רעקסניּפ .רעמהענלייט עשירעקנעדיירפ ,ערעגנוי יד ןוא
 :ץרעװָאליהָאמ טגערעגפוא טגערפ דלּודעג רעד ןופ טרהיפעג
 .יּהָאמ ברה טרעפטנע ףיורעד *1 ךילטנעגייא רהיא טליוו סָאװ,
 -- "!תֹורשּכ ןעטיהּפָא לָאז ןויציתּבח זַא ,ליװ ךיא;, ;רעװָאל
 .ָארּפ םעד טגיהּורעּב ןוא טקריװעגנייא רעקסניּפ טָאה םעדצָארט
 יקָאט םיא קנַאד ַא ןּוא ,ןעטַאגעלעד יד ןופ לייט ןעוויסערג
 .ָאלשעּפ ןיא סע .םולשּב טגידנערעפ ץנערעפנָאק יד ךיז טָאה
 ,ָאריּב לעיצעּפס ַא לארשי ץרא ןיא ןעפַאש ּוצ ןערָאװעג ןעס
 .ָאלָאק ןוא .בושי ענעדישרעפ יד טימ ןעּבעגּפָא ךיז לָאז סָאװ
 ןעּבױהנָא טעװ ָארּויּב סָאד זיִּב -- העש יפל .םינינע:עיצַאזינ
 ןעמונעג ךיז ףיֹוא סעּברַא עגיזָאד יד טָאה ,ןערינָאיצקנופ ּוצ
 ןעמָאנ רעד -- סעניפ .מ .י טַאגעלעד רעגיד'לארשי ץרא רעד
 ..יַנַאגרָא ףיוא ןערָאװעג .טרעדנעעג זיא "דנָאּברעפ.ערָאיפעטנָאמ
 .קעװַא זיא גנּוגעװעּב רעד ןּופ שארב .ןויצ:יב בוה עיצַאז
 ןענעז סע רעכלעװ ןיא ,גנוטײל עײנ ַא ןערָאװעג טלעטשעג
  לאומש 'ר :םינּבר יירד ,רעציזרָאפ סלַא רעקסניּפ רעסיוא .,ןיירא
 . ןתנוהי 'ר ןּוא (ב"יצג) ןילרעּב הדוהי יבצ ילתפנ יר ,רעװָאליהָאמ
 ןעגָארט ּוצ רעטייװ טרידיצעד ךיז טָאה רעקסניפ .גרעּבשַאילע
 / סָאד טָאה גנוגעװעב יד לייוװ ,טפַאשרערהיפ רעד ןופ לוע םעד
 / שּוריִפֹּב טָאה דלישטָאר ןָארַאּב) ,טגנַאלרעפ סיואכרוד םהיא ןופ
 ינָאלַאקי ןויצ-יבבוח יד ןעציטשרעטנוא טעװ רע זַא ,טרעלקרע
 רעסייו טעו ץיּפש רעד ןיא ּבױא ,לֵאּפ םעד ךיא רונ עיצַאז
 ןייק ןעזעװעג טשינ ןיא סנעגירעגיא ,(( רעקסניֿפ ,רד ןעּביילּב
 .רעּביא ן'רעקסניפ ךָאנ ןענָאק לָאז עכלעװ ,ןָאזרעּפ עדנעסַאפ
 | ,גנוטײל יד ןעמהענ

114 



 ןעּבילּבעג רעקטניפ זיא ןױלּב רהָאי ןייא ךָאנ רעּבָא(
 *עג טשינ סינּבר ירד יד טימ טָאה רע .גנוטײל רעד ןּופ שארג

 רַאפ ןעטלַאהעג ךיז ןעּבָאה םינּבר יד ןטעּברַאנעמַאזּוצ טנָאק
 ײז ןעגעלפ טײקינילק רעדעי ןעגעװ ןוא ןערעלָארטנָאק-תּורשּכ
 יניּפ .רד ןַא ,ןעסעגרעפ יטשינ ףרַאד'מ .תונעמו תונעט ןעּבָאה
 הבושּתּב רזוח ַא ןעװעג ןעוהָאי עטצעל עניײז ןיא ןיא רעקס|

 ךיוא רָאנ ,םוטנעדי ןּופ תוהמ ןעלַאנָאיצַאנ םעד יּבגל רּונ טשינ

 רעקסניּפ ,רעגײטשסנעּבעל ןעלענָאיצידַארט:ןעיגילער םעד יּבגל
 טשינ ןוא תד ןעשידיײ ץ'רַאפ טעטעיּפ עפיט ַא טלהיפעג טָאה
 ןויסנ ןערעװש ַא ןופ לַאפ ןיא זַא ,טגָאזעג רע טָאה לָאמנײא
 יָארטרעּבירַא רעטכײל דיי רעשיסקָאדָאטרָא ,רעמורפ רעד טעװ
 ,טשינ ,רעגיניזיירפ רעד יװ ,תורזג ןּוא תופידר.דמש עלַא ןעג

 ..סיוא טנָאקעג טשינ רעקסניּפ טָאה םעדצָאוט .דיי רעזעיגילער
 טָאה ןּוא םינּבר יד דצמ סעיזנעטערפ עגיד'רדסּכ יד ןעטלַאד
 ןּומ ,תמא ןעשירָאטסיה ןעמל .טרינגזער 1888 הָאי םניא
 ןעזעװעג םרוג טָאה עיסימעד ןייז ּוצ ןַא ,ןעּבעגּוצ רעּבָא ןעמ
 ,טַאריװמּוירט:םינּבר םעד דצמ לָארטנַאק עזעיגילער יד רּונ טשינ
 יד ןּוא טועטַאמרעד קרַאטש ןעזעװעג ?לכּב ןיוש ןיא רעקסניּפ
 .רעפ םיא טָאה לארשי ץוא ןיא ןוא גנוגעװעּב רעד ןיא עגַאל
 יי . ,טשיוטגע ןּוא טרעטיּב

 ףיונוצ דלַאּב ךיז טמּוק עיצַאנגיזער ס'רעקסניּפ ךָאנ |
 ףױא ,ענליװ ןיא ץנערעפנָאק-ןויציבבה עט י ר ד יד
 ַא טלהעװ'מ .תודוגא 35 טריטנעזערּפער ןענעז סע רעכלעװ
 יָאד יד .שארפ גר עב ניר ג ם ה ר ב א טימ גנוטײל עיינ

 רעכלעװ ,רעקסניּפ ,רד טלעטשעגסיורַא טָאה רּוטַאדידנַאק שגיז
 רענליװ רעד ףיױא .(ןעמּוקעג ט ש י ג רהָאפנעמַאווצ םוצ זיא
 יעיצַאינָאלָאק רעלעיצעּפס ַא ןערָאװעג ןעפַאשעג ןיא ץנערעפנַאק
 ןעציטש ּוצ טּפַאשלעזע ג, :ןעמָאנ ן'טימ ןייארעפ
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 רע ק רע װדנַאה ןיוא ןעטריװדנַאל עשידיי
 ןּופ ןעטוטַאטס יד ."עיריס ןוא אניטסעלַאּפ ןיא
 י* ןוא טגיטעטשעּב 1890 רֹהָאי םניא ןערעװ ןייארעפ ןעיינ
 גידנעטשלופ ןטעּברַא ןָא טציא ןופ ןָאק גנוגעװעב-ןויצ.יבבוח
 ּפַא ןיא רָאפ טמוק גנולמַאזרעפ.סגנודנירג עטשרע יד  .לַאגעל

 ץיז ץטימ ךיז טריאּוטיטסנָאק ןיארעפ רעײנ רעד ,1890 ליר |
 .עג טלהעװעג ןיא טעטימָאק ןּופ רעציֹזרָאפ םּוצ .םעדָא ןיא
 טּפָאװעג טשינ הלחתמ טָאה רעקסניּפ .רעקסניּפ .רד ןערָאװ
 לֹּכ ףוס רעּבָא ןיא רע ,ץיזרָאפ םעד ןעמהענרעּביא ןפוא םוׁשּב
 רעד זַא ,טגיײצרעּביא םהיא טָאה'מ ןעװ ,ןעזעװעג םיּכסמ ףוס
 .כרוד סָאד טגנַאלרעפ לארשי ץרא בושי ןופ קעװצ רעגילייה
 םעד רעטנוא טנַאקעּב ,ןיארעפ רעײנ רעד .םהיא ןּופ סיוא
 ַא ןליפש דלַאּב טעװ "טעטימָאק רעסעדָא; ןעמָאני

 ןּוא עיצַאזינָאלָאק רעגיד'לארשי ץרא רעד ןיא עלָאר עסיורג
 .דנַאלסּור ןיא גנּוגעװעּב רעשיטסינויצ רעד ןיא

 ןיא ?טעטימָאק רעסעדָא, ןופ גנוטערטרעפ עלעיציפָא סלַא
 ופי ןיא טריטסיזקע 1890 רהָאי םעד טײז טָאה ,לארׂשי ץרא
 רעּוט ןּוא רעינישזניא ןעגנּי םעד טימ 59 עוּפ ה ד עו רעד

 .ָאלָאק יד טימ ןעמַאזוצ ןיקמעט .שאיּב ןיק מעט .לװ
 .עגנָא ןעּבָאה ןיקנַאכ ןיא גרעּבנייפ ,דניקלעּצ ןערענָאיּפ:ןעטסינ
 ןיא ןויצייבבוח יד ןופ טעּברַא-עיצַאזינָאלָאק רעד טימ טרהיפ
 יה ,לארשי ץרא

 .טימ קרַאטש טָאה עיצַאטיגַא רעשיטסינויצ.יבבוח רעד יב
 'ץיל מה, גנוטייצ רעשיאערּבעה רעד ןּופ העּפְשִה יד טקריװעג
 .טַאלּבגָאט ַא סלַא ןענישרע 1886 רהָאי םעד טייז ןיא עכלעװ
 רעד וצ טמיטשעג שירענגעג ןעזעװעג ?ץילמה, זיא הלחּתמ
 ןָאדרָאג בײל הדוהי גנַאל יװ .גנּוגעװעפ רעשיטסיניצ-לַאנָאיצַאנ
 טשינ ןויצייבבוח יד ןעּבָאה ,עיצקַאדער רעד ןיא ןעסעזעג זיא
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 רעגיטּולּב רעד ץָארט .לגרה תסירד ןייק ?ץילמה, ןיא טַאהעג

 רעסיורג ַא ךָאנ/ןיא ,1884-21881 ןערהָאי יד ןופ עידעגַארט

 .ַאמרָאפער רעטלַא רעַײז ייּב ןעּבילּבעג םיליּכשמ יד ןּופ לייט

 םיליּכשמ עגיזָאד יד .גנולעטש רעשינּברייטנַא ןוא רעשירָאט

 ןעטש'רמולּכמ םעד ןייז לחומ טנָאקעג טשינ ןפוא םושּב ןעּבָאה

 .ָארּפ םעד יּבגל ןעגנַאגעּב ןענעז ןויצ-יבבנח יד ןעכלעװ ,טַארעפ

 ,םימעט עלַאנָאיצַאנ ּבילוצ ןעבָאה ייז סָאװ ,םעד טימ סערג
 רערהיפ עשיסקָאדָאטוָא יד ןופ לײט ַא טימ םולש ַא ןעסָאלשעג

 הדוהי .רד ,ןָאדרָאג .7 .י עקַאט ןענעז רַאפרעד ןוא ,םינּבר ןוא

 ,("םויה, טַאלּבגָאט ןעשיאערּבעה ןופ רָאטקַאדער) רָאטנַאק ּבײל

 .ל . ,("הריפצה, טַאלּבגָאט ןופ רָאטקַאדער) וָאלָאקָאס םוחנ

 ענעכַארּפשעגסױא ןעּבילּבעג ערעדנַא ןוא ןַאמשירפ דוד ,ץרּפ

 ייבבוח יד ּוצ רעּבירַא ןיא 'ץילמה, ,ןויצ:יבבוה ןּופ רענגעג

 רעד ןּופ ןַאגרָא רעכילגעט סלַא ןענישרע זיא "טויהל ןעװ ,ןויצ
 .גנוטכיר רעשירעגגעג

 ןעטיײקירעװש עכילרעסיֹוא ןּוא עכילרעניא עלַא ץָארט

 ןעטירשטרָאפ עסיװעג גנּוגעװעּב עשיטסינויצייבבוח יד טכַאמ

 :נעדוטס םעד רעסיוא .,ןיוװ ןיא  .אּפָארײא-ברעמ ןיא ךיוא

 .ָארּפ ןיא 1885 רהָאי םעד טײז טעּברַא *המידק, דנַאּברעפ-ןעט
 ךױא .ןירושי ת'מ ד א, ןייארעפ רעד טסיײג ןעשיטסינויצ

 ימעדַאקַא עלַאנָאיצַאנישידי ַא ךיז טעדנירג ןיל וע 3 ןיא

 ןיא ,"ל עַא רזיא-גנּוי, ןעמָאנ ן'טימ עיצַאזיגַאגרָא-רעק

 ךירנייה ,רעּבּוּב ןיטרַאמ ,לעװייפ ךדלַאטרעּב ןעקריװ סע רעכלעוו

 ןיא ךיז טריזינַאגרָא 1884 רהָאי םניא .ערעדנַא ןּוא עװעל

 1889 רהָאי םניא ,"ה ר ז עג ןייארעפ:אגיטסעלאּפ רעד ןילרעּב
 ןעשידיי.שיסּור, ַא ןילרעּב ןיא ןיק צָאמ ןָא ע 7 טעדנירג

 יד ךיז ןלעמַאז סע ןעכלעװ םּורַא ,?ןייארעפ ןעכילטפַאשנעסיװ
 "עסיא ,ןיִלרעֶּב ןיא ןערידּוטש סָאװ ,ןעטנעדוטס עשיריייחרזמ
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 עיָאר ַא טליּפשעג ןייארעפ ןעגיזָאד םעד ןיא ןעּבָאה ,ןיקצָאמ
 ןעמהענרעפ רעטעּפש .ןעלעװ עכלעװ ,רעוט עגנוי ענעדישרעפ

 סלָא ץַאלּפ י ןעטשרע םעד גנוגעװעּב.טלעװ רעשיטסינויצ רעד ןיא

 רָאטקיװ ,ןיועל ותירמש ,ןַאמצײװ םייח0 רערהיפ עטנענימָארּפ

 ןעּבָאה רימ יװ ,רעּבָא .!ערעדנַא ןּוא ןיקריס .ןמחנ ,ןהָאזּבָאקַאי

 .ערגַא םעד ץָארט ,םוטנעדיי עשטייד סָאד זיא ,ןעּבירשעג ןיוש

 ןעּבילּבעג ,ןערהָאי רע.80 יד ןּופ םזיטימעסיטנַא;ָאענ . ןעוויס

 זָאירוק סלַא טעמּכ .ןעגנּוזָאל עשיטסינויצ יד יּבגל להיק ירמגל
 .לעװ ןיא ,טײצ רעּבלעז רעד ןיא זַא ,ןעגכייצרעפ ןעמ ףרַאד

 ,*עיצַאפיצנַאמעָאטױא, ןייז ןעּבעגעגסױרַא טָאה רעקסניּפ רעכ
 נָא ןה כ װַא ט ס ּוג גרוּבמַאה ןּופ דיי רעשטייד ַא טָאה

 ,םוש -- :ןעמָאנ ןטימ רּושָארג עשיטסינויציָארּפ ַא ןעּבירשעג
 יד רַאט רעּבָא שיטַאמָאטּפמיס .200601826 טת8 016 2ט4011"
 .טקַאפ רעד ןיא םּוטנעדיי ןעשטייד םניא ןעגנּומיטש עגידסלָאמַאד

 ןהעצ טשרע קורד ןיא ןענישרע ןיא רֹוׁשָארֹּב עגיזָאד יד סָאװ

 .רעטעּפש רהָאי

 םזינויצייבבוח רעד ןענופעגְזטָאה גנַאלקּפָא ןערעקרַאטש ַא
 גנוגעװעצ רעד ּוצ ּוצ ןעהעטש סע יאװ ,דנַא ל גנ ע ןיא

 .סַאג .מ .רד רעניּבַאר.רעּבױא יװ ,ןעטייקכילנעזרעּפ עטנַאקעּב
 :עדנַא ןּוא טימסדלָאג .א לענָאלַאק ,שטיווטנעּב  טרעּברעה ,רעט
 עדנעטיײידעּב ַא רעטעּפש ןעליּפש שטיװטנעּב ןּוא רעטסַאג) .ער
 טמּוק 1885 רהָאי םניא (הפוקּת עשינַאילצרעה רעד ןיא עלָאר
 רעשידי רעד טעמדיװעג ,גניטימ רעסױרג ַא ןָאדנָאל ןיא רָאפ
 טרעװ 1887 רהָאי סניא ,דלַאּב .לארשי ץרא ןיא עיצַאזינָאלָאק
 ןעמָאנ ןטימ ןייארעפ-ןויצייבבוח ַא טעדנירגעג ןָאדנָאל ןיא
 1893 רהָאי ןיא ןעקיש ןויצ-יבבוח עשילגנע יד ."ןויצ-ינצפ

 רעכלעװ ןיא ,דימָאח לּודּבַא ןַאטלּוס ןעשיקרעט םּוצ עיציטעּפ 8
, = 
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 ײנָאלָאק רעשידײ רעד רַאפ תוחנה ענעדישרעפ ןעגנַאלרעּפ יז
 | יי | ,לארשי ץרא ןיא עיצַאז

 ורג ךיז ןעּפַאש ַאקירעמַא:ןופצ ןיא ,סוניקואל רבעמ ךיוא

 ןיא) םוינויצ:יבבוח ןופ רעגנעהנָא ןּוא רעקיטַאּפמיס ןופ ןעּפ

 ךָאנ סעילַאװכ:עיצַארגימע יד .,(,װ .זַא .א איפלעדַאליפ ,קרָאיײוינ

 :עגטימ דנַאלסּור ןּופ ןעּבַאה 1884-1881 ןערהָאי-סָארגָאּפ יד

 רעײז רעטנּוא .ןעגנומיטש עשידייילַאנָאיצַאנ עקרַאטש טגנערּב

 ?יצ ןעּבײרש ןעּבױהעגנָא סּורַא צ ַא ל ַא מע טָאה העּפשה
 סורַאצַאל ַאמע .ןעײסע ןוא ןעלעװָאנ ,ןעגנוטכיד עשיטסינ

 יד ןעועװעג זיא ןירעטכיד רעקרַאייּינ עטנַאקעּב ַא (1887-1849)

 טמַאטשעג סָאה רעכלעװ ,רָאטַאטנַאלּפ ןעכיר ַא ןּופ רעטכָאט

 'עג רהיא ףיוא טָאה סולפנײא ןעקרַאטש ַא .םידרפס יד ןופ

 תובהלתה רעסױרג ַא טימ .ענײה ךירגײיה ןופ עיזעַאּפ יד טַאה

 .יטסינויצ ןּוא עלַאנָאיצַאנשידי יד ףיוא סּורַאצַאל ַאמע טמהענ
 :ָארּפ ןוא שרוקהייבתּכ ןּוא שיאערּבעה טנרעל יז ,ןעגנּוזַאל עש

 ,אקירעמַא ןיא ןעיורפ עשידיי יד ןעשיװצ ןויצ-תּבח טריגַאּכ
 טימ ."|ע דיי ּוצ װיר 3, עריא ןעכַאמ םשור ןעקרַאטש ַא

 ףיױא יז טזיײװ סָאטַאּפ ןעשיאיבג ןּוא גנּוגײצרעּביא רעפיט ַא

 ןופ  גנוזײל רעד רַאּפ געװ ןעגיצניא םעד סלַא םוינויצ םעד

 .ַאק יז טּבײרש ?טגיײצרעּביא ירמגל ןיּב ךיא/ .םעלּבָארּפױעדיי

 יַא פ ַא ןױלּב ןעּבָאה ןעגנּוזָאל ערעדנַא עלַא זָא, שירָאגעט

 20 שטרעװ ןעגַאטנעמ ָאמ ןוא ןע טיטָאיל



 -  רעיינ ריא ןיא לארשי-ץרא (2
 הפוקת-עיצַאזינָאלַאק

 טכַאמ לארשי ץרא ןיא עיצַאזינָאלַאק עשידי יד ךיױוא
 + עסיורג טימ ןעפמעק וצ {טָאה יז םגה ,ןעטירשטרָאפ רדסּכ

 ייקרעט יד  ,םינּכ יּפלּכ ייס ןּוא ץּוח יּפלּכ ײס ,ןעטיײקירעװש
 יד ןעהעזעג רערעדנַאװנײא עשידיי יד ןיא טָאה גנּוריגער עש

 רּונ ןעגנערּב רהיא ןענָאק סָאװ ,רעגריּבסטַאַאטש ע ד מ ע ר
 .רונ ,תוכּולמ עשיאעּפָארײא יד דצמ ןעצנעװרעטניא ןּוא תורצ
 ,ָאמַא רעד ןיא טָאה'מ ןעכלעװ טימ) "שישקַאּב, םעד קנַאד ַא
 .ירבוג ןעגנולעג זיא (ץלַא טעמּכ ןלעוּפ טנָאקעג ייקרעט רעגיל
 יד ךיױא .ןעדרעהעּב עשיקרעט יד דצמ ןעגנורעטש יד ןייז ּוצ
 רעד .ןעזעװעג טסנרצ רָאג ןענעז ןעטיײקירעװש עכילרעניא יד
 ןופ ןענַאטשעּב ןיא ןעטסינָאלָאק יד ןּופ לַאירעטַאמ-ןעשטנעמ
 טייז ןייא ןּופ .רעקנעדײרפ ןּוא עמורפ ןּופ ,עגנוי ןּוא עטלַא
 רעד ןּופ ןּוא טעטימָאקןויצייבבוח רעד טעטפַאשטריװעג טָאה
 ןּוא ןעמזינָאגַאטנַא .עיצָארטסינימדַא:דלישטָאר יד טייז רערעדנַא
 .הטימש םעד ןיא טרפּב .טלהעפעג טשינָאזלַא ןעּבָאה ןעטקילגנַאק
 שירָאגעטַאק טָאה בּושי רעטלַא רעצנַאג רעד ןעװ 1889 רהָאי
 .עטשּפָא רהָאי םעד ךשממ ןעלָאז ןעטסינַאלָאק יד זַא ,טגנַאלרעפ

 יָאק עגנוי יד טהָארדעג טָאה סָאד .טעּבראידלעפ עדעי ןעל
 ן'רעװָאליהָאמ לאומש 'ר טשרע .עפָארטסַאטַאק ַא טימ סעינָאל

 ּוצ טעטירָאטױא ןעזעיגילער ןעסיורג ןיז טימ ןעגנּולעג זיא
 ןעטסינָאלָאק יד טָאה'מ .רעטימעג עטזױרּבעגפיוא יד ןעגיהורעּב
 .טעּברַא רעײז ןיא טרעטשעג רהעמ טשינ
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 4000 ךרע'נַא טנױאעג ָאזלַא ןעּבָאה סעיגָאלָאק עשידיי יד ןיא
 ןעועג טגיטפעשעּב סנעטסנײמ ןענעז ןעטסינָאלָאק יד .תושפנ
 .רַארגַא ןּופ םעטסיס רעשיקרעט רעטלַא רעד .יפנייװ םייּב
 עג ןּוא טרעװשרע רהעז עיצקידָארּפיהאּובּת יד טָאה ןערעיטש
 ןיא עיצקודָארּפ.ײװ יד ךיוא רעּבָא .לעגָאטנערנּוא טכַאמ
 טיול טלעקַאװעג רדסּכ ךיז טָאה סָאװ ,ךַאז ערעכיזנוא'נַא ןעוװעג
 טרעיודעג גנַאל טשינ יקַאט טָאה סע רוטקנּוינָאק.טלעװ רעד
 קרַאטש טפרַאװ טרָאּפסקע-ןיװ םעד ןיא סיזירק רערעװש ַא ןּוא
 .טריװ ןּופ בצמ ַא ּוצ סעינָאלָאק יד ּוצ טרהיפ ןּוא ןעזײרּפ יד
 .עיצַאוטסינימדַא עשי'סוּפורטוּפא יד ,עפַארטסַאטַאק רעכילטפַאש
 יז ,עיצַאוטיס יד ןעװעטַאר טזּומעג טָאה "עודיה בידנה; ןופ
 .עה ַא ּוצ ,ןייװ רעיז טפיוקעגּפָא ןעטסינָאלָאק יד .ייּב טָאה
 ײד ,קרַאמסלדנַאה ןפיױוא 5--ײ+:ע/ג טָאה'מ יװ ,זײרּפ ןערעכ
 .עג סעינָאלַאק יד ןעּבָאה סעיצנעװגּוס עשיּפָארטנַאליפ עגיזָאד
 ,גנטלַאװרעפידלישטָאר רעד  ןופ גיגנעהּפָא ירמגל טכַאמ
 .ןיא רָאנ טשינ ןעצנעװקעסנָאק עטײװ ּוצ טרהיפעג טָאה סָאד
 ,רעכילטפַאשלעזעג-גיטסייג ןיא ךיוא רָאנ ,טכיזניה רעלעירעטַאמ

 ףיא דנעריזילַארָאמעד טקריװעג טָאה גנּוציטשרעטנּוא יד
 .סױרַא רהעמ טפרַאדעג טשינ ןעּבַאה עכלעװ ,ןעטסינָאלָאק יד
 .יװ:ייס לייװ ,רעפײאסטעּברַא ןּוא וויטַאיציניא םּוש ןייק ןעזייװ
 ,עודיה בידנה ן'כרּוד ןערָאװעג טקעדעג טיציפעד רעד זיא ייס
 רַאפ טנעמיטנעס ןעדעי ןָא ןעשטנעמ בורל ,םידיקּפידלישטָאר יד
 רעיײז טיול טלעדנַאהעּב ןעטסיגָאלָאק יד ןעּבָאה ,לארשי ץרא
 טרעװ.ןעשטנעמ רעד ןּוא טעּברַא יד טשינ .ןעליװ םענעגייא
 .ָארַאּב יד ןופ ןעגיוא יד ןיא ןח רעד רָאנ ,טעדישטנע טָאה
 - האנשו האנק ,יירעלכיימש ,יירעכירק עסואימ ,םידיקּפ עשינ
 ןּופ ןעגנוגיישרעינ .טיילגעּב עגיניורט יד .ןערָאװעג ןענעז סָאד
 ישא ,גנוטלַאוװרעפ- ךלישטָאר רעצנַאג רעד
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 ןערהַאי עטשרע יד ןיא ןעּבָאה עכלעװ ,ןעטסיגָאלָאק יד
 ןענעז ,ערענָאיּפי"ּוליּב, ןּופ תואנק רע'תמא'גַא םימ טעגרַאעג

 .ָאה סָאװ ,ןערָאטַאטנַאלּפ ןיא ןערָאװעג טלעדנַאװרעּפ םַאזגנַאל
 :ַארַא רקיעּב ,רעטעּבוא עגיליּג תונחמ טימ טעװעדנַאמָאק ןעּב
 .נַארפ טימ טגרָאזרעפ סעינָאלָאק יד טָאה "טנַאילַא, יד .עשיב
 :סױהַא רעדניק ערעײז ןענָאה ןעטסינָאלָאק יד .ןעלּוש עשיזיוצ
 יז ּואְו ,ןירַאּפ ןיײק בורל ,דנַאלסױא ןייק ןערידוטש טקישעג
 יד .טסײג ןעשיניטנַאװעל ַא ןיא ןערָאװעג ןעגיוצרע ןעגעז
 ףליהטימ עװיטקַא יד ,עּודיּכ ,טגנַאלרעפ עכלעװ ,טּפַאשטריװדנַאל
 יד לייװ ,ןערָאװעג טגיסעלכַאנרעפ רדסּכ זיא ,יורפ רעד ןופ
 ןערעה טלָאװעג טשינ ןעּבָאה ןעטסינַאלָאק יד 'ופ ןעיורפ יד
 | .טעּברַא רעשיזיפ םּוׁש ןייק ןופ

 יד טעװעטַארעג ןעּבָאה "עודיה בידנה, ןּופ ןענָאילימ יד.
 ץרא ןיא סעינָאלַאק עשידיי עגנוי יד ןּופ עגַאל עשימָאנָאקע
 רעזָאלטסײג ןּוא רעטּפּורָאק רעד ּבילוצ ,רעדײל רעּבָא ,לאושי
 :ָאש עגיריורט טימ ןעװעג ןעדנוּברעפ סָאד ןיא ,גנוטלַאװרעפ
 | ,ןעטייז:ןעט

 םייּב ןעּבָאה ,בּושי םעײג ןופ תושפנ 4000 יד רעסוא
 "נא ,לארשי ץרא ןיא טּבעלעג ,הפוקּתיןויצ-יבבוח רעד ןופ .ףוס
 :טעטש עדנעגלָאפ ןיא ,בושי ןעטלַא ןופ תושפג טנעזױט 4) ךרע
: 

 800 ןודיצ 28,000 םילשורי

 160 הלמרי 0 תמצ

 1201 ֹוּפע וי / 3200 הירבט

 1200 םכש - 3000 ומי
 / 5 הזע | 1400 ןורבח
 1 ,0 הפיה

 ץרא ןיא גנורעקלעפעג עשידײ יד ָאזלַא טָאה ןעמַאווצ
 אה
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 ,צָארמ 8 .ה .ד ,תושפנ דנעזיוט 49 ךרע" נָא טלהעצעג ,אֹרׂשי

 ןיא ?הָאצ .רעניואוונייא רענײמעגלַא רעגידסלָאמַאד רעד ןופ
 | . ,(600.000) ַאניטסעלַאּפ

 עשידרפס ערעדנּוזעּב ןופ ןענַאטשעּב זיא בּושי רעטלַא רעד -+
 .ורג ַא ןיא טריטורקער ךיז טָאה ןּוא תוליהק עשיזנּכשא ןּוא
 .ןייק ןעמּוקעג ןענעז עכלעװ ,תונקז ןּוא םינקז ןופ ,סָאמ.רעס
 .רעד  .דנַאל ןעגיליה םניא ןעּברַאטש ּוצ ידכּב ,לארשי ץרא
 טיא ןופ בור רעד ןּוא ,װיטקודָארּפנוא ןעװעג זיא בּושי רעטלַא
 רעצנַאג רעד ןיא ."ה קו ? ח, רעד ןּופ טּבעלעג טָאה

 .רהעירהָאי טלעמַאזעג קעװצ םעד ּוצ ןעמ טָאה טלעװ רעשידיי
 יד .(טעקשופיסנהילעּביריאמיר) רעדלעג םימּוכס .עסיורג ךיל
 ןיא ןעטפַאשנַאמסדנַאל טול טריזינַאגרָא ןעװעג זיא "הקולח,
 ןופ הסנכה יד ןעװעג ןיא'ס רעסערג סָאװ .םיללוּכ ערעדנוזעג
 ,ץיטש:הקולח יד ןעגיטשעג ןיא רענעטײידעּב ץלַא ,ללוּכ ַא

 יישרעפ יד ןעסָאנעג ןופרעד לײט.טּפיױה םעד ןעּבָאה ,ךילריטַאנ
 יעג ךיז ןעּבָאה עכלעװ ,רעגרָאזרעפ עשילהק ןּוא םיִאּבג ענעד
 ,ךלעג םייַּב טערָאּפ

 ידי עלנ יד ּוצ בושיהקול ןעטלַא םעד ןּופ סחי רעד
 :םיללוּכ יד ,רעשירענגעג ַא ןעזעװעג זיא רערעדנַאװנײא עש
 עיצַאזינָאלָאק עיינ יד ןַא ,טַאהעג ארומ קרַאטש ןעּבָאה רערהיפ
 רעֹּבָא ."הקולח, רעד ןופ תוסנכהידלעג יד ןעכַאװשּפָא טעװ

 רעטלַא רעד זַא ןעפעגּוצ ָאד ןעמ ןּומ תמא ןעשירָאטסיה ןעמל
 רעגיטסייג ןּוא רעכילטּפַאשטריװ רעצנַאג ןייז ייב טָאה בושי
 ןיא עיצקנופ עלַאנָאיצַאנ עגיטכיװ ַא ,טליפרע ,טײקנענַאטשעגּפָא
 טלקיװטנע ךיז טָאה סע זיּב ,ט ײ צ סג ג ַא ג רע ּב י א רעד
 בּושי ןעטלַא םעד קנַאד ַא ,בּושי רעײנ רעד טקיטסעפעּב ןוא

 ַא ןײװלײט ןעגָארטעג לארשי ץרא ןיא טעטש-טּפױה יד ןעּבָאה
 ןערָאװעג טרירטסנָאמעד זיא םעד טימ ןּוא רעטקַארַאכ ןעשידיי
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 יד ןעדרעהעּב עשיקרעט יד רַאֿפ ןוא ןעטסירוש עשיאעּפָאריײא רַאֿפ
 רעװ ןּוא לארשי דנַאל ןַײז טימ לארשי קלָאפ ןופ גנודנ'ברעפ
 פענש יױזַא ךיז טנַאקעג טלָאו בושי רעײנ רעד יצ ,טסײװ
 עסיורג יד ךיז םּורַא טַאהעג טשינ טלָאװ רע ןעװ * ,ןענדרָאנײא
 : ,בּושי ןעטלַא ןופ ןענַאטשעב ןענעז טָאװ ,םיצּוּבק עשידיי

 טכיל-תבש ןָא טדניצ בושי ןעטלַא ןופ יורפ עשידיי ַא
| 127 



 הטיש ןייז ןוא םעה דחא (3

 .ימעד רעקסניּפ ,רד ןעוו ,טייצ:"תושמשה ןיִּב, רעד ןיא
 ןערעװש ַא ךרּוד טכַאמ גנּוגעװעּב-ןויצייבבוח יד ןּוא טרינָאיס
 ץרעמ 4 םעד) 'ץיל מ ה, ןיא טנײשרע ,סיזירק ןעכילרעניא
 ןרד ה הז אל, :לעטיט םעד רעטנּוא לעקיטרַאנַא (9
 םינָאדואעסּפ ן'טימ רָאטױא ןעטנַאקעּבנוא'נַא ךרוד טנעכייצעג
 ןעװעג ןיא לעקיטרַא םנופ גנַאגנעקנַאדעג רעד ."םע ה דחא,
 םעד טשינ טהעג ןויצ'תבח עטריזינַאגרָא יד :רעדנעגלָאפ ַא
 .ינ יד ןערימַאלקָארּפ ּוצ גונעג טשינ ןיא סע ,געװ ןעגיטכיר
 / ףליה ןּוא תועושי ףיא ןעטרַאװ ןּוא ץראה בושי ןופ סייקיס
 סָאד ןעקעװ לּכיםדוק ןומ'מ  .םידיגנ ןוא םיריבג עשידיי דצמ
 ןעיינעפ טהעג'מ רָאפעּב .סנַאסענער ןעלַאנָאיצַאנ ַא וצ קלָאּפ
 .לארשי קלָאפ סָאד ןעיינעּב ןעמ ןּומ ,לארׂשי דנַאל סָאד

 .ןיז טימ טכַאמ לעקיטרַא רעגיטּומ ןוא רעלעניגירָא רעד |
 סױרַא טפּור ןּוא קורדנייא ןעגידלַאװעג ַא ליטס ןּוא טלַאהניא
 עכילטפַאשנעדײל ַא טּפַאשלעזעג רעד ןיא ןוא עסערּפ רעד ןיא
 ,יירק. ןויצ- .יבבוח יד ןיא רױאװעג ןעמ טרעװ דלַאּב .קימעלָאּפ
 .לעװ ,גרע ב צניג ר ש א יא סָאד םעה דחא זַא ,ןעז
 .לָארטנעצ רעסעדָא םניא דילגטימ סלַא טעּברַאעג סָאה רעכ
 יי .רעקסניפ .רד ןופ טעטימָאק

 רע תעשּב ,גרעּבצניג רשא ןעועװעג טלַא ןיא רֶהָאי 3
 רעד ןיא ךילטנעפע ןעטערטעגפיוא לָאמ ןעטשרע םוצ זיא
 :צניג ןַא ,ןױש טוײװ ןײלַא סָאד .קיטסיצילּבוּפ רעשיאערּבעה
 ,רעּבײרש רעלענָאיסעּפָארּפ ַא םּתס ןעזעװעג טשיג ןיא גרעג
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 סָאה רע ןעװ ,סלַאמַאד רּונ רעדעפ רעד ּוצ ךיז טמהענ רע

 סָאד טָאה ןעטסעּבמַא .ןעגָאז ּוצ סעײנ ןּוא סעגיטכיו סעּפע

 ןעװ; :רעטרעװ עדנעגלָאּפ טימ טקירדעגסױא ןײלַא םעה דחא

 ,רעּבײרש ַא ןערעװ לעװ ךיא ןַא ,טגָאזעג רעװ רימ טלָאװ סע
 רונ .איבנ ןעשלַאפ ַא רַאפ ןעטלַאהעג םהיא ךיא -טלָאװ ָאט
 ןיִּב ,ןעגָאז ּוצ סעּפע ןערהָאי ענעי ןיא טַאהעג ּבָאה ךיא לײװ
 ךוא קלאפ ןּופ רענייא סלַא ךילטנעפע ןעטערטעגפיוא
 זיולּב ךימ טכארטעּב ךיא ,רעּבײרש רעלענָאיסעּפָארּפ סלַא טשינ
 .רעכלעװ ,קיטסיצילבוּט רעשיאערּבעה רעד ןיא טס ַא ג ַא רַאפ

 סָאװ ,סָאד טגָאז רע יװ ,םעדכָאנ ךימו ףכיּת קירּוצ ךיז טהיצ
 הע ."ןעגָאז ּוצ טַאהעג טָאה רע

 זַא ,רָאלק טרעװ רעטרעװ ענעדײשעּב עניזָאד יד ןּופ
 ןעגעװ קנַאדעג ןעדעי ןּופ ןעועװעג טײװ ירמגל זיא םעה דחא
 .עװעּביױויצייבבוח רעד ןיא עלָאר רעדנערהיּפ ןּוא רעויטקַא'נַא
 טעטימָאק:לַארטנעצ ס'רעקסניּפ ,רד ןיא טעּבוַאטימ ןייז ,גנּוג
 .ענעטלַאהעגקירּוצ ןוא עליטש ראג ַא ןעזעװעג עקַאט זיא

 רעשידיגנ ,רעמורפ ַא ןּופ גרעּבצניג רשא טָאה טמַאטשעג

 רעװעיק) ריװקס ןיא .1856 רהֲָאי םניא ןעריוּבעג ,עילימַאּפ
 .לענָאיצידַארט ַא ףיוא ןערָאװעג ןעגױצרע רע ןיא ,(עינרעּבוג
 רעסיורג טימ טנרעל רשא רֹעגני רעד .ןפוא ןעזעיגילער
 "נַא סלַא טנַאקעּב דלַאּב טרעװ ןּוא םיקסופ ןוא ס"ש הדמתה

 ןיא גרעּבצניג רעּבָא ,הנותח רע טָאה רהָאי 17 טימ 4 .ולעי
 ךיז טפיטרעפ רע .טסײג:הלּכשה םנופ טשרעהעּב סלַאמַאד ןיוש

 קירפייא טרידּוטש ןּוא .רוטַארעטיל רעשיאערּבעה רעינ רעד ןיא
 טכַאמ ליּכשמ רעגנּוי רעד .ןעגַארפ עשיפָאזָאליפ ןּוא עזעיגילער

 ןַא ןעגעװ טמולח ןוא ןעמַאזקע-ערוטַאמ םּוצ ןעגנוטיירעּברָאפ
 ,עילָאּפָארטעמ רעשיאעּפָארײא'נַא ןיא םוידוטס-סטעטיזרעווינוא
 ןילרעג ןײק רעטעּפש ,ןיװ ןײק קעװַא רע טרהָאפ ףֹוס לּכ ףֹוס
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 יסרעוװינוא עגיטרָא יד ףיוא טרידומש רע ואװ ,יולסערּנ ןוא

 ענײז גידנעריװלַאסבַא טשינ ,רערעהוצ רעירפ סלַא ןעטעט
 טצעועּב ןּוא דגַאלסור ןייק קירוצ גרעצגצניג רשא סמּוק ןעידּוטס|

 ;געפַאה רעכײר ןּוא רעסיורג רעגיזָאד רעד ןיא .סעֹדָא ןיא ךיז
 .על ךילטּפַאשלעזעגישידײ יינ ַא סלָאמַאד ןיוש טריסלוּפ טָאטש
 רעדנעכַאװפױא רעד ןיא ןעגױצעגנײרַא טרעװ גרעּבזניג .ןעּב
 : .גנוגעװעפ רעשיטסינויצ-לַאנָאיצַאנ

 יצניג רשא ןיא *ץילמה, ןיא לעקיטרַא ןעטשרע ןייז טימ

 .נעה יד ןּופ הייר רעטשרעדָאפ רעד ןיא ןעגנורדעגנַײרַא; גרעּב
 .טגָאזעג ןעּבָאה רימ יװ .ןעטסיצילּבוּפ ןּוא רעּבײרש עשיאער

 קל ָאפ ןּופ ר ענייא סלַא טלהיפעג הלחתמ ךיז רע טָאה
 ןיא ןעּבילבעג ןיש ויא ם ע ה ד ח א רעֶּבָא ,טסַאג ַא סלַא

 .'בּושח ןּוא רעליּבַאטס רהיא סלַא רּוטַארעטיל רעשיאערכעה רעד
 יס ןעּבָאה ןעייסע ןּוא ןעלק -טרַא עניז .טנַאטנעזערּפער רעטס
 עגידלַאװעג ַא ןעסּורעגסױרַא דימּת ,ךילטלַאהניא ייס ,ךילכַארּפש

 האנשה תילכּת טַאהעג טנייפ טָאה םעה דחא .,גנוריסערעטניארעפ
 ןעּבעל ץנַאג ןיז טאה רע ,טײקּבלַאה רעדָא גנּוצּוּפעּב עדעי
 .םדק ךיז טָאה סאד .ת מ א ןעצנַאג ,ן'טּושּפ ן'רַאפ טסמעקעג
 ײל תעשיאערּבעה יד  .ליטס:ךַארּפש ןייז ןיא טקירדעגסױא לֹּכ
 ןּופ ןערָאװעג טיירפעג ירמגל טשינ ךָאנ סלָאמַאד זיא רּוטַארעט
 'נַא ףיוא לָאמ ךס ַא טָאה עכלעװ ,קיטנעמַאנרָא רעשיצילמ ריא
 דחא .קוודניא ןעשימַאק ַא שממ טכַאמעג רעזעל ןעשיאעּפָאריײא

 ןעּבעגעג עיצידַארט רעשיצילמ-שינלטּב רעגיזָאד רעד טָאה םעה
 ַא ןעפַאשעג טָאה רע ּפַאלקיטױט םענעדיישטנע ,ןעטצעל םעד

 .ילרעה גיטייצכיילג רעּבָא ןטושּפ ,ןעשיגָאל:רָאלק ,ןעקידנערעק

 ןוא טײקוװיטיזָאּפ ןיז טימ טאה רעכלעװ ,ליטס-ךַארּפש ןעכ

 .עג ןעגיד'הצילמ'רעפ םעד ףױא דנעשיומרע טקריװעג טײקרָאלק
 ךיוא יױזַא ,ליטסס רעד יװ ןּוא ,רעזעל ןעשיאערּבעה םנופ טימ
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 .סיוא שיגָאל רעּבָא לעניגירָא ,טושּפ רעֶּבָא ףיט :טלַאהניא רעד

 יז ןוא רעטסעפ ַא טימ .ףוס םוצ ןיב ּבוהנָא ןופ ןעטלַאהעג

 רעשיגָאל ןּופ טנעמַאדנופ ַא ףיוא םעה דחא טױב דנַאה רערעכ

 לּכ:םדק טריזַאג עכלעװ  ,גנּואושנַא-טלעװ עשידיי ןייז תּוטשִּכ

 רעּבָא ןיא םזינויצ ןײז .ןויצ:ת ביש ןּופ קנַאדעג ן'פיוא

 יַאש לארשי ץרא ןיא ליװ רע ,רע גיט סייג סױואכרוד ַא

 .ניה רעד ןיא .םוטנעדי ן'רַאפ ינח יר זּכ ר מ םעד ןעפ

 ץרּפ ןוא סעה השמ ןּופ שרוי רעגידריװ ַא םעה דחא ןיא טכיז

 יעגּוצ ,ןעמּונעגפיונּוצ ןעקנַאדעג ערעײז טָאה רע .ןיקסנעלָאמס

 גנוגעװעּב ןויציבבוח רעד ןּופ ןעגנּוגנידעּב עײנ יד ּוצ טסַאּכ

 ,טלעװ רעשינָאמרַאה ,רענעסָאלשעג ַא ןיא טריזיטַאמעטסיס ןּוא

 ,גנּואיושנַא

 ןוא םעה דחא טגָאז "ןעהעג תורוד ןוא ןעמוק תֹורֹוד ,-

 יד טשינ .'טסיײג ןײיז קנַאד ַא טריטסיזקע קלַאפ עשידיי סאדו

 ןעדיי ףױא תורזג ןּוא תופידר יד ,(םידּוהיה תרצ) טיונ} ע דיי

 רָאנ ,םזינויצ םּוצ ןםעה דחא ןעגנערּב -- תוסנרּפ ערעײז ןוא

 .םּוטנעדי סָאד ,(תּודהיה תרצ) טינ.ם ּוט נ ע ד יי יד

 .עד ןּוא רעטריזילַארָאמעד רעד ןיא רעטנּוא טהעג תּו ד היה

 טסײג ןעשידיי םעד ןכל ןּומ'מ ,רעפסָאמטַא:תולג רעטרירענעג

 רעד ןיא זיא עכלעװ ,עיצַאלימיסַא ןּופ םס םעד רַאפ ןעװעטַאר

 אר .תור ח ךו ת ב תו ד ב ע ע'סּואימ ַא טייקכילקריוו |

 ,לארשי ץרא ןיא רּונ טסײג:תודהי םעד רעּבָא ןעמ ןָאק ןעװעט

 'יעה יד יײס ןּוא עיצידַארט ןּוא עיגילער עשידיי יד ייס ּואװ

 ןוא ןעּבעלפױא רעדיװ ןעלעװ רּוטלּוק ןּוא ךַארּפש עשיאעדפ

 זיא ,םעד ּבילּוצ ןּוא .טלַאהניא ןעשינויח ןעשירפ ַא ןעמּוקעּב

 ,תּומּכ רעד גיטכיװ טשיג טעּברַא רעגידלארשי ץרא רעד ןיא

 טרָאז סָאװ ,לּוש עשיאערּבעה עטּוג ןײא .תו כ י א רעד רָאנ

 ָאלָאק .רעגילדנעמ יװ ,טרעװ רהעמ זיא ,תּודהיה םויק ן'רַאפ
 א
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 ערעדנַא ךס ַא יװ ,רעגיטכיװ ןיא עינָאלָאקירעטסומ ןייא / .סעינ
 ןעלופסטלַאהניא ןּוא ןעשינָאקַאל ןערַאּברעדנּואװ ַא ןיא ,תובשומ
 סָאװ, :םַארגָארּפ ןעשיטסינויצ ןייז םעה דחא טריניפעד ליטס
 .גיטסיג םעד רַאפ טרָא רעליּבַאטס ַא ןיִא ,זנוא טלהעפ סע
 טלקמ רערעכיז ַא ןערעװ ףרַאד רעכלעוו ,רעטנעצ ןעלַאנָאיצאנ
 ינוא ןופ טסײג םעד ,תוד הי ן'רַאפ רָאנ ןעדײ יד רַאפ טשינ
 ןייז ןיא ןוא רעטנעצ ןעגיטסייג ןעגיזָאר םעד ןיא .קלָאפ רעז
 ןּופ רעדירּב ערעזנוא עלַא ןעגילייטעּב ךיז ןעלעװ גנולקיװטנע
 גיטסײג טעװ גנוגילײטעּב רעיײז ןּוא ,ערָאּפסַאיד רעצנַאג רעד
 ןּוא טרָא ןיא ײס ךיז ןופ טײװ ןענעז סָאװ ,יד ןערעטנהענרעד
 רעד ךרוד ךָאנ רעטעּפש ןּוא ,םעד ךרּוד ןּוא ,קנַאדעג ןיא ייס
 ,עירעפירעּפ-תּולג רעצנַאג רעד ףױא רעטנעצ םעד ןּופ העּפשה
 רעצרעה עלַא ןיא טסײג רעלַאנָאיצַאנ רעד ןערעװ טיינעּב טעװ |

 רעמַאזניימעג ןּופ להיפעג סָאד ןערעװ טקרַאטשעג טעװ סע ןוא
 ."תודחא רעלַאנָאיצַאנ

 ןיא טסײג ןעשידי םנּופ סנַאסענער רעלַאנָאיצַאנ רעד
 ןעװ ,סלָאמַאד רּונ ןערעװ טריזילַאער רעּבָא ןָאק לארשי ץרא
 תֹוּכ ןעגיטיױנ םעד ןענופעג ךיז ןיא טעװ קלָאפ עשידיי סָאד
 עגילײה רעּבָא ערעװש עגיזָאד יד ןעמהענ ֹוצ ךיז ףױא ידכּב
 .ידיי םניא ןעריזינַאגרָא ןוא ןעקעװ רדסּכ ָאזלַא ןומ'מ .טעּברַא
 ןענעז סָאװ ,ןעטנעמעלע עלַאנָאיצַאנ ,עטגוזעג יד קלָאפ ןעש
 ןופ ןרעק רעד  .עיסימ-סנַאסענער רעד ּוצ גיהעפ ןּוא יואר
 ,לארשי קל ָאפ ןיא רָאנ ,לארשי דנַאל ןיא טשינטגיל םעלּבָארּפ
 .עּב םעה דחא ןיא ,יברעמ לֹתֹוּכ םייּב םילשּורי ןיא גידנעהעטש
 .וצ םעד ןעגעװ םירוהרה ןּוא סעיסקעלפער עפיט ןופ טשרעה
 רעּבָא בּורח טרעװ דנַאל ַא ןעװ, :קלָאפ ןייז ןופ לרוג-טפנוק
 טהעטש ןַאד ,ןעּבעל ןּוא חוּכ טימ לּופ ךָאנ ןיא קלָאפ סָאד
 סָאד ייז טימ ןעמָאזוצ ןּוא הימחנ ןוא ארוע ןַא ,לבּבּורז ָא ףיוא
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 בױא ,רעבָא ,לנַאל סָאד ףױא רעדיװ ןעױב ייז ןוא קלָאֿפ
 םיא רַאפ ןעהעטשפיוא ןַאד לָאז רעװ ,בורח טרעװ קלָאפ סָאד
 "נ ףליה ןייז ןעמּוק לָאז ןענַאװ ןּופ ןּוא

 וּכרִמ םעד ןעױּבּוצפױא תלֹוכיִּב קלָאפ עשידיי סָאד זיא יצ

 קפס רעגיזָאד רעד !!לארשי ץוא ןיא טסײג ןייז רַאפ ינחור
 טהעז ,טייז ןיא ןופ .המשנ יד ןּוא חֹומ םעד רדסּכ טרעגגע

 עשיטילעַארזיא עטריּפיצנַאמע ןּוא עטרילימיסַא סָאד םעה דחא
 ,ענעגַאטשעגּבָא יד ,טייז רערעדנַא רעד ןּופ ןּוא םּוטנעדיײ-ברעמ
 .עיסקָאדָאטרָא "רעטרענײטשרעפ, רעד ןּופ ןעסַאמ ערעטסניפ
 םעה דחא טּביירש עינָאריא רעפרַאש ןּוא םזַאקרַאס ןערעטיפ טימ
 סָאװ ,םידבע-עיצַאלימיסַא יד ןּופ שינעדערגייא:עיסימ רעד ןעגעו
 ןעלַאפוצנירַא ידכּב ,ײרעפַאלקשיָאהטעג) ןּופ טיירפעב ךיז ןעּבָאה
 ךיא זיא רעדײל .תּורח ךותב תּוד בע ערעגועינַא ןיא
 רעטכָאירעטנּוא'נַא ,דבע'נַא םּוטנעדיי עשיסקָאדָאטרֲא סָאד
 גנּורענייטשרעפ יד ,"בלה תּונּבַאתה, .טרָאװ םענעּבירשעג םּוצ טכענק
 זיא לָאמַא .עיסקָאדָאטרָא רצד ןּופ טײקרַאּבטכורפנּוא'נַא ּוצ םרֹוג זיא

 יד לייוו ,טפַארקסנעּבעל רעשינויח טימ לופ ןעװעג ת'| רעשידיי רעד

 .ט פיר ש םעד טסַאּפעגּוצ רֹוד ןעדעי ןיא ןעּבָאה לארשי-ימכח
  רעּבָא .קלָאפ ןּופ ןעטיונ ןוא ןעשינעפרעדעּב יד ּוצ טסקע ט
 רעד ןופ טייװ ןּוא ןעסירעגּפָא תד רעשידיי רעד ןיא טנייה
 ןעּבָאה םיגיהנמ ןּוא םינּבר עשיסקָאדָאטרָא יד ,טעטילַאער-סנעּבעל
 ֹוצּוק, ןייק ןערעדנע טשינ הלילחו סח לָאזמ ןַא ,גרָאז ןייא רּונ
 | ,ןעטפירשרָאפ עטרעפילרעּביא יד ןופ "דוי לש

 םענײלק םעד ףיוא גנּונעפָאה יד רונ ָאולַא טּבײלּב סע -
 .תּבח ןּופ העּפמשה רעד רעטנּוא טייטש סָאװ ,קלָאפ םנּופ לייט
 רעיײז ןּוא ןויצייבבֹוח יד טימ ךיוא ןיא םעה דחא רעּבָא .,ןֹויצ
 .רע "!ךרדה הז אל, .ןעדירפּוצ טשינ לארשי ץרא ןיא טעּברַא
 .יטכיר רעד טשינ ןיא ןויצ.יבבֹוח יד ןופ געװ רעד ,רע טרעלק
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 עיּפָארטנַאלימ ןוא טײקשיאײטרַאּפ ןופ טסייג רעכילניילק ַא .רענ
 ןעמ ןָאק ןפֹוא םעד ףיוא טשינ ןוא הנחמ-ןֹיצ יד טשרעהעג
 סע ידכּב ,קלָאפ עשידיי סָאד ןעריזיליּבָאמ ןּוא ןערעטסייגעב
 ןיא תודהי ן'רַאּפ ינחורה ןּכרמ םעד ןעיוּב ּוצ גיהעפ ןייז לָאז
 0 יי | ,לארשי ץרא

 ןוא ?ארשיץרא םעה ךחא טכיזעּב 1 89 0 רהָאי ם'ניא |

 ןעלקיטרַא עטמהירעג ענייז רע טּבײרש רעקקירּוצ םעד ךָאנ
 לארשי ץרא ."ל א רשי ץ רא מ תמ א, לעטיט םעד רעטנוא
 ,הילע עשיטָאַאכ רעּבָא עקרַאטש ַא טכַאמעגכרּוד טלָאמַאד טָאה
 ןוא הלהּב רעלַאפָארטסַאטַאק ַא טימ טגידנעעג ךיז טָאה סָאװ
 עפיט ַא טיג םעה דחא ר עקיט ערָא ע ט רעד .עיצַארגימעער
 .סױרַא ךיז טזײװ רע ןּוא עגַאל רעד ןּופ עזילַאנַא עגיטכיר ןּוא
 ןּופ רענעק רעשיטקַארּפ ןוא רעכילדגירג ַא סלַא קיטירק ןייז ןיא

 יניא רעצרוק רעד ,לארשי ץרא ןיא טעּברא:עיצַאזינָאלָאק רעד
 יוּבנַײװ רעד :רעדנעגלָאפ ןיא "לארשי ץראמ תמא, ןּופ טלַאה
 *ָאק רעד .דוסי ןערעכיזנוא ןּוא ןעשיטָאַאכ ַא ףיוא ךיז טציטש
 ידלישטָאר יד .רָאטַאטנַאלּפ ַא ןיא טלעדנַאװרעּפ טרעװ טסינָאל

 עיּפָארטנַאליפ ריא טימ בּושי םעד טריזילַארָאמעד עיצַארטסינימדַא = |

 דנַאל םניא ךיז טפַאש עגַאל עסּואימ ַא ,םעטסיסיעיצקעטָארּפ ןוא
 ַא ןעריזינַאגרָא ָאזלַא ןומ'מ עיצַאלּוקעּפשנעדַאּב רעד ּבילּוצ

 ינעצנָאק טנעה עריא ןיא לָאז עכלעװ ,עיצּוטיטסניא עלַארטנעצ

 .גנַאל ןעזּומ ןעטסינָאלָאק יד .רחסמ-ןעדָאּב ןעצנַאג םעד ןעריוט |

 .ָאלָאק יד .עיצקּודָארּכיהָאּובּת ּוצ יוּבניװ ןופ ןהעגרעגיא סָאז

 ,"שישקַאּב, ןופ חֹּכ ן'פיוא ןיולּב ךיז טציטש טעּברַא עשירָאטַאזינ
 רעד רַאפ ןעפַאש ןּומ'מ ,ןערהַאפעג עסיורג טימ טהָארד סָאד

 יַארַא יד ּוצ סחי רעד ךיוא .דֹוסי ןעכילטכער ַא עיצַאזינָאלָאק

 ינּוא סרעדנוזעּב ,ןערעװ טריזילַאמרָאנ ןּוא טרעדנעעג ןּומ רעּג

 ,רעדנוזעג ַא ןופ טײקגידנעװטױנ יד םעֶה .דחא טכיירטשרעס
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 .טָאטש ןּוא ףרָאד ןיא גנוחיצרע רעשיאערּבעה.לַאנָאיצַאנ
 טפּור ס'מעה דחא קיטירק עזָאלטכיזקיר ןּוא עפרַאש יד

 טשינ ןענָאק רימ, .ןֹויצ.יבבֹוח ןופ ןעהייר יד ןיא םרּוטש ַא סױרַא
 .יל ,5 ,מ טלעפייווצרעפ סיוא טיירש --"!תמא ַאזַא טימ ןעּבעל
 ,תמא ם'נּופ רעקיטַאנַאפ ַא ןיא םעה דחא רעּבָא .םּולּבנעיל

 יד טיוּב סָאװ ,קלָאפ ַא ןופ דיתע'נַא ןיא טשינ טּבױלג רע
 ירעפ ןּוא ןתמא עּבלַאה ףיא טפנוקוצ ןײז ןּופ ןעטנעמַאדנּופ -

 ןּופ טסײג רעד םהיא טשרעהעב סע ןעסימָארּפמָאק עטליופ
 ןעפמעק םהיא טסײה רעכלעװ ,םיאיבנ עשידי עטלַא יד
 .גנוגייצרעביא ןייז ןופ תמא ןעצנַאג םעד רַאפ גיד'תּונמחרּבנוא

 דחא טגָאז -- דנַאל ןּוא קלָאּפ ןּופ טעּברַא.יוּבפױא יד
 ,םינהּכ ךרּוד ,הלוגס-ידיחי ךרּוד ןערעװ טרהיפעג ןּומ -- םעה
 יװ ,ןעהעג ןוא המּוא רעצנַאג רעד רַאפ בירקמ ךיז ןענעז סָאװ
 / רעד ןופ ּפיצנירּפ:דנורג רעד זיא סָאד .הנחמ ןופ שארּב ,םיצולח
 םעה דחא עכלעװ .,"ה ש מ ינּב, עיצַאזינַאגרָא רעמייהעג רעינ
 עכלעװ ,םעה דחא ןּופ רעגנעהנָא יד 1889 רהָאי ם'ניא טפַאש
 .כרוד ןעּכָאה ,ןעלקיטרַא ענייז ןּופ טרעטסיײגעּב ןעװעג ןענעז
 ךיז לָאז "ךרדה הז אל, ןּופ רּבחמ רעד זַא ,טגנַאלרעּפ סיוא
 ךיוא לָאז רע רָאנ ,קיטירק ןוא עיצַאגענ ַא טימ ןעגּונגעּב טשינ

 ,טרהיפ רעכלעװ .געװ ןערעסעּב ,ןערעדנַא םעד ןעזייוװ וויטיזָאּפ
 ףיוא ןעמּונעג ָאזלַא טָאה םעה דחא ',ליצ םּוצ ,גנּוניימ ןייז טול
 ינּב, ןעדרָא ןעמייהעג םעד גידנעּפַאש ,עֶּבַאגפױא עגיזָאד יד ךיז

 ןּופ רעטסּומ ַא טול ןערָאװעג טריזינַאגרָא זיא רעכלעװ ,"השמ
 זנוא טרעדליש טפירש-סַארגָערּפ ןייז ןיא ,ןעּבּולק.ןענָאסַאמ יד
 יסקע'נַא ןיא סע ."השמ-ינּב, ןופ גנואיושנא:טלעוו יד סעה דחא

 .עג רימ עכלעװ ,ןעטַאלּוטסָאּפ ןּוא ןעקנַאדעג יד ןופ טקַארט
 זיא ןֹויצ תביש :ס'מעה דחא סײסע ןּוא ןעלקיטרַא יד ןיא ןענופ
 זּומ ןיז םעד ןיא ,םוטנעדיי ץ'רַאפ טייקידנצװטיונ עשירָאטסיה ַא
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 ףרַאד רדסכ .קלָאפ עשידיי סָאד ןעטיירנֹוצ ןוא ןעהיצרע ןעמ
 .עפּפעש ,עלַאנָאיצַאנ יד ןעריזינַאגרָא ןוא ןעקעװ םהיא ייּב ןעמ
 ןעדרָא רעד ."השמ ינּב, יד ןעפּורעּב ןענעז וצרעד .תֹוחַּכ עשיר
 רַאפ ןעּבָאה דימּת ןעזּומ רעדילגטימ יד לייװ ,"השמ ינֹּב, טסייה
 .העל ןוא רערהיפ.סקלָאפ ןעסיורג ןּופ דליּב סָאד ןעגיױא ערעייז
 .ּפָא ענעדישרעט ןופ טהעטשעּב ןעדרָא רעד  .ונּבר השמ רער
 ,רערהיפנָא ןעהעטש סע עכלעװ ןופ ץיּפש רעד ןיא ,ןעגנולייט
 .םיטשעּב ַא טױל רָאפ טמוק םירבח עיינ ןופ ןעמהענפיוא סָאד
 .שיאערּבעה ןיא ןעדרָא םניא ךַארּפש-סגנַאגמּוא יד ,סוטיר ןעט
 ןעלייצ סָאװ ,ןעטַאדידנַאק ןעמּונעגפױא ןערעװ רעדילגטימ סלַא
 ןיא ךַארּפש עשיאערּבעה יד ןעשרעהעּב ,רהָאי 20 סנעטסעדנימ
 טשינ ןיא גנורהיפפיוא רעשילַארָאמ ןּוא רעשיטע רעיײז ענֹונּב
 .וצניא ךיז טעטכילפרעפ רבח רעדעי .ףרואװרָאפ םּוש ןייק ָאד
 .טַאוװירּפ ענייז ןּופ טנעצָארּפ 13 עסַאק-ןעדרָא רעד ןיא ןעלהָאצ

 .ַאזנימעג ןופ ןעּפיצנירּפ יד ףיױא טריזַאּב ןעדרָא רעד .תֹואצֹוה
 זיא תּוכיא רעשילַארָאמ רעד .תמא ןוא תועינצ ,טעּברַא רעמ
 רעד טהעטש ןעדרָא ןּופ שארּב -- .תּומּכ רעד יװ ,רעגיטכיוו
 יי 1 | י .טנעדיוערּפ

 עטלהעװרעסיֹוא ןייז טפרַאדעג ןעּבָאה 'השמ ינּב, יד
 רערהעל ,רעטמעק עטסלעדיײא ןוא עטסעּב יד .ה .ד ,םינה ּכ
 -- טנעדיזערּפ רעד :קלָאפ ןעשידיי ןעצנַאג ם'נופ רערהיפ ןּוא
 ּוצ עּבַאגפױא יד טַאהעג טָאה - לֹודגה ןהּכ ןעגָאזּוצױזַא רעד
 -סואוועּב-לַאנָאיצַאנ ןעצנַאג ם'נופ רערהיפ רעטשרעּבױא רעד ןייז
 .רעשירָאטַאזינַאגרָא רעד ןּוא עיגָאלָאעדיא יד .םוטנעדי ןעט|

  .ָא ט ס יר ַא סיױאכרּוד ָאזלַא ןענעז "השמ ינֹּב, ןופ יוּבפיוא
 .סנעש ןּוא ןעטסעּב םעד ןיא םינהּכיתוכלמ ןימ ַא ,עשיטַארק
 ס'מעה דחא ןּופ אצֹוי לעֹוּפ רעד ןעװעג עקַאט זיא סָאד .ןיז ןעט
 | ,גנּולעטשנייא רעשיטַארקָאטסירַא

/ 
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 .ָאמ ןופ ה"ײר עצנַאג ַא טעדנירגעג; ןעצָאה *השמ 13
 ןיא תונבל רפס תיּב םעד ,דנַאלסּור ןיא םינקותמ טירדח ענרעד| '

 רעײז ,רעטנוא .סעדָא ןיא "ףסאיחא גָאלרעפ, םעד ןּוא ֹופיו
 עכלעוו ,"תֹובֹוחר, הבשֹומ עיינ יד ןערָאװעג ןעפַאשעג זיא? העּפשה
 ההיא טימ סעינָאלָאק עלַא רַאפ רעטסומ ַא ןייז טפרַאדעג טאה
 ?נָאליפ רעד יִּבגל גנולעטש רעװיטַאגענ ןּוא טייקנעטלַאהעגסױא
 | ,"עודיה בידנה ,, ןופ טײק'סּפֹורטֹוּפַא רעשיּפָארט

 ינעלג ַא ןּוא רעקנעד רעפיט ַא ןעזצװעג ןיא םעה דָחא
 ןיא רערהיפ ןּוא רָאטַאזינַאגרָא ןייק רעּבָא ,רעּביירש רעדנעצ
 .השמיינּב, רעד ןַא ,ךילדנעטשרעפ ןכל זיא'ס .ןעװעג טשינ רע
 ײס ןַא ,טרפּב .טַאהעג טשינ םּיק ןייק גנַאל טאה "דנַאּברעפ
 רעשיגָאלָאעדיא ןייז ייס ןּוא רוטקּורטס עשירָאטַאזינַאגרָא ןייז
 ןעגנומערטש.טייצ יד ּוצ טסַאּפעגוצ ןעװעג טשינ ןענעז תוהמ
 ןּוא גיצרַאהנעפָא ןײלַא סָאד טָאה םעה דחא .ןעשינעפרעדעּב ןּוא
 אלש ןויסנ, :ןעפּורעגנָא ,ןעװעג ןיא עבט ןיז יװ ,ןעדיײשעּב
 רקיעּב .ןעּבעגעגניא טשינ ךיז טאה רעכלעװ ,וורּפ ַא ,"חילצה
 רעלענש רעד ּוצ ןעװעג םרֹוּג תֹוּבס עכיל רעניא ןעּבָאה
 טּוג טשינ ןענעז ןֹויצ יבבֹוח יד ."השמ ינּב, ןּופ עיצַאדיװקיל
 ץמעה דחא טָאה'מ ,ןעדרָא-השמ-ינּב, םעֶד יּבגל ןעװעג טמיטשעג
 .קיטירק עזָאלסטכיזקיר ןּוא עפרַאש יד ןייז לחומ טנָאקעג טשינ
 ןערָאװעג טריזיל ַא גע ל 1890 רהָאי ם'ניא זיא םעד רעסיוא
 ןיירעפ ם'נופ םרָאפ רעד ןיא גנוגעװעּב עשיטסינויצ-יבבֹוח יד
 ןוא ןעטריװדנַאפ עשידי ןעציטש .ֹוצ טפַאשלעזעג,
 ןּופ רערהיפ יד ןּוא "עיריס ןּוא ַאניטסעלַאּפ ןיא רעקרעװדנַאה
 ןעדרָא רעמיהעג רעד ןַא ,טַאהעג ארומ ןעּבָאה 'ןֹויצ יבבֹוח,
 ןעדרעהעּב עשיסּור יד דצמ דשח ַא ןעפווסױרַא ןָאק "השמ ינּב,
 ץנַאג ןיא סאװ ,עיצַאזלַאגעל יד ןערילונא ּוצ לּולע זיא ןּוא
 טקַאט ןיא ַעיצָאזילַאגעל רעד ךָאנ .ןעמוקעּב ּוצ ןעװעג רעווש

 ז .



 ,שארּב ןעמולּבנעיליל טימ ,'השמ ינּב, ןופ רעדילגטימ לייט ַא
 .ןעדרָא ם'נופ ןעטערטעגסױרַא

 ןיז טָאה ץנעטסיזקע רענירעיײֿפ'נַא ךָאנ ,1896 רהָאי םיניא
 .,טייצ ײעד ןיא דָארג ,טזעלעגפיוא "דנַאּברעּפ.השמיינּב; רעד
 רעשיטסינֹויצ רעטשרע רעד ןעמּוקרָאפ טפרַאדעג טָאה סע ןעװי
 טּבײרש -- "לעזַאּב ןּופ שער םעד ּבילוצ , .לעזַאּב ןיא סערגנַאק
 ,"ןעדרָאיהשמ-ינב, רעד ןערָאװעג לטּב זיא; -- םעה דחא

 ילעזַאּב ןופ שער, :קּורדסױא ןעגיזָאד םעד ןיא ןיוש
 -שיטילָאּפ רעד ּוצ םעה דחא ןּופ סחי םעד ןעהעז ןעמ ןָאק
 עג ןיא םעה ךחא .ס'לצרעה רָאדָאעט גנּוגעװעּב רעשיטסינויצ
 רָאנ טשינ ,ךרודיןּוא-ךרּוד טַארקָאטסירַא'נַא ,טגָאזעג יװ ,ןעװ
 רָאנ (עילימַאפ רעשידיגנ-שידיסח ַא ןופ) גנּומַאטשּפָא ןייז טיול
 רע .גנולעטשנייא רעשיטילָאּפ ןּוא רעגיטסייג , ןייז טול ךיוא
 רענרעדָאמ ַא רַאפ טַאהעג טשינ שינדנעטשרעפ םוש ןייק טָאה
 ןילא ןוא-גיצניא ןיא עכלעװ ,גנוגעװעּבנעסַאמ רעשיטַארקָאמעד

 ,ןעטיירּב ַא ףיוא םזיניצ םעד ןערהיפּוצסױרַא ןעװעג תלוכיּב
 'דחא ןעמּונעג ךיז טָאה םעד ןופ .געװיעיצַאזילַאער ןעגיטכעמ

 יּבבל גנולעטש עוויטַאגענ בורל ןּוא עשיטירק רהעז ס'םעה
 רעלעזַאּב םעד ךךָאנ .םזינויצ ןעשיטילַָאּפ ןיײז ןּוא לצרעה
 קלָאפ ןעשידיי ןּופ גנוזײלרעד יד, :םעה דחא טּביירש סערגנָאק
 ."ןעטַאמָאלּפיד ךרּוד טשינ רעּבָא ,םיאיבנ ךרּוד ןעמּוק טעװ
 ייװצ ןעמיקעגרָאּפ ןיא רעכלעװ ,סומלּוּפ ןעפרַאש םעד ןעגעװ

 -עװ םזינויצ ןעשיטילָאּפ ם'נופ רערהיפ יד ןּוא םעה רחא ןעש
 ןופ ?ײט ןעטיײװצ ם'ניא ןערעה ךילרהיפסיוא ךָאנ רימ ןעלי
 ."עטכישעג רעשיטסינויצ; רעד

 העּפשה רעד רעטנוא ןענַאטשעג גיטסײג זיא םעה דחא = |
 (ספזש!ת, 5060606/) טּפַאשנעסיװ רערענָאיצולָאװע.שילגנע רעד ןּופ
 יָאיצולָאװער .עלַאקידַאר עדעי טַאהעג טניפ עבטּב סָאה רע

138 



 ַא ןעװעג ךָאד זיא םזינויצ ס'לצרעה ןּוא .גנוגעװעּב ערע
 ןוא םוטנעדיי ם'ניא ךורּברעביא דערענָאיצולָאװער ,רעגידלַאװעג
 7 א .םּוטנעדיי ן'רַאפ

 דחא ןא ,ןערָאװעג טגָאזעג טשינ רעּבָא ןיא םעד טימ
 ָאּפ רעדעי יּבגל ךמערפ.טלעוװ ןּוא טייװ ןענַאטשעג ןיא םעה
 "ירק יד  .םזינויצ ם'ניא עגַארּפ רעכילטפַאשטריװ ןוא רעשיטיל
 .ָאד יד טלעטשעגרָאפ ןעּבָאה עכלעװ ,םזימעה דחא ןופ רעקיט
 ליװ סָאװ ,הרוּת עגיטסייג-ןייר ;עטקַארטסּבַאנַא סלַא הטיש עגיז
 ןּוא םישרדמייּתב ענרעדָאמ רָאּפ ַא ןעפַאש לארשי ץוא ןיא

 ַא ןעגנַאגעּב ןיעדוי אלּב רעדָא ןיעדויּב ןענעז ,טשינ רהעמ
 טשינ ינחור זּכרמ ןייז ךיז טָאה םעה דחא  .גנושלעפ עבָארג
 .נַאמ ןעניימ סע יװ ,שינלטּב -- ויטימירּפ ױזַא טלעטשעגרָאפ
 "נָא עכילכעלפרעּבױא . ,עסיװעג ךיוא ןוא רעקיטירק ענייז עכ
 ּוצ ידכּב זַא ןענַאטשרַאפ טּוג ץנַאג טָאה םעה דחא  .רעגנעה
 ןעמ ןּומ ,לארשי ץרא ןיא רעטנעצ ןעשידיי:גיטסײג ַא ןַעפַאש

 ןּוא עירטסּודניא ,טפַאשטריװדנַאל עשידײ ַא ךיוא ןעּבָאה טרָאד
 ףעבע7 טשינ ךָאנ ןעמ ןָאק טסײג ןופ זױלּב לײװ ,לעדנַאה
 .ָאּפ רַאפ שינדנעטשרעפ ַא ךיוא טַאהעג ןכל טָאה םעה דחא

 :תירּב; יד .לארשי ץרא ןיא ןעגנורעדָאפ ועכילטכער-שיטיל
 ןיא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,רעקיטקַארּפ ןּוא רעקיטערָאעט-"םולש
 ,ןםעה דחא ףיוא ןעפּורעּב המחלמ:טלעװ רעד ךָאנ הפוקּת רעד
 (ןעהעטשרעפ טלָאװעג רעדָא ןענַאטשרעּפ טכעלש רהעז ןעּבָאה
 ןָאק טײקרעכיז רעצנַאג רעד טימ .םעה דחא ןופ הטיש יד
 ינהורה ןּכרמ ןייז ךיז טָאה םעה דחא ןא ,ןעטּפױהעּב ןעמ
 טײהרהעמ רעשידי ַא ןָא טלעטשעגרָאפ טשינ לאושי ץרא ןיא
 ס'םעה דחא ןופ סױהַא טלוּב טגנירד סאד ,לארשי ץרא ןיא

 ןייז ,הרוּת ס'מעה ךחא ךיוא טריטנעמָאק ױזַא ןּוא ןעטפירש

 ,רענזיולק ףסוי ,רד ,ּפָארּפ ,רבח ןּוא דימלּת רעטסטגָאנ
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 םעה דחא טָאה לארסי ץרא ןיא טַאַאטשנעדיי םּוצ ךיוא
 םעד ןעגעװ טגײרש לע .גנולעטש עויטיזָאּפ קידנעטשלופ ַא
 טשינ ,ליװ ןויצ.תבח יד ךיוא, :שוויפב ןּוא רָאלק ץנַאג

 ןיא טּבױלג ןוא הנידמ עשידי ַא ,םזיניצ רעד יװ ,רעגינייוו
 ,רעּבָא ,טפנוקוצ רעד ןיא עיצַאילַאער ריא ןופ טייקכילגעמ רעד

 סָאװ ,הלוגס ַא רַאפ טַאַאטש סעד טלַאה םזינויצ רעד תעשּב

 המלש החונמ ַא זנוא ןעּבעג ןוא טױנןעדיי יד ןעפַאשּפָא טעװ

 טַאַאטש ם'ניא ןויצ-תמה טכוז ַאט ,רעקלעס יד יײּב דובּכ ןוא

 ,חּכירּוטלּוק םעד ןּוא זתּודהי ן'רַאפ טלקמ ןעטרעכיזעג םעד

 רענעסָאלשעג ַא ֹוצ קלָאפ סָאד ןעדניברעפ ףרַאד רעכלעװ
 טעּברַא ןייז םזיניצ רעד ןָא טּביוה םעד ּבילוצ ןוא .טייהנייא

 טימ ןָא טּבױה ןויצ.תּבח תעשּב ,םַאוגָאיּפ ןעשיטילָאּפ ַא טימ

 / סע רעכלעװ רַאפ ןּוא רעכלעװ ףיוא ,רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ רעד

 / ןעדנעסַאּפ ַא ףיא ןערעװ טעדגירגעג הנידמ עשידיי יד ןָאק

 רעטנוא) ."טסייג ןעלַאנָאיצַאנ םעד תבוטל ןפא ןעכילצונ ןוא
 םזינויצ ןעשיטילָאּפ םעד םעה דחא ָאד טהעטשרעפ ?םזינויצ,

 עלערוטלוקיגיטסיײג ענעגייא ןייז -- "ןויצ-תּבח, רעטנוא ןוא

 טגָאז ס'מעהידחא גנולעטש רעשיטילָאּפ רעד ןעגעו ,(גנוטכיר

 . ןיא עיצַארַאלקעד- .רופלַאּב רעד ייּב טעּברַאטימ ןייז תודע ךיוִא

 .המחלמ:טלעוו רעד תעשב ,ןָאדנַאל

 .דנַאל עשידיי יד  ייס - ,ן'טעה דחא ייּב זיא ךילריטַאנ

 עשידיי יד ךיוא יװ ,לעדנַאה ןוא עירטסודניא ייס ,טפַאשטריװ

 רַאפ קעװצ ַא טשינ ,לארשי ץוא ןיא הנידמ ןוא טייהרהעמ

 ַא ןופ קעװצ ןעסיורג םּוצ לעטימ ַא רָאנ ,ןײלַא ךיז

 יד עקַאט טהעטשעּב םעד ןיא ,רעטנעצ:תודהי ןעגיטסייג

 טשינ טָאה רע .,הטיש ס'םעה דחא ןופ ט ײק טײז נ:ײ א

 ,טױג-+ םּו טנ ע די יד רָאנ טינ-| ע ד ײ יד ןעהעזעג

 זמערפ ןעּבילּבעג טײקנעסַאלשרעפיהכלה ןייז ןיא זיא םעה דחא
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 ןָאק .ןע ד ײ.:עטנוזעג ןָא זַא ,ןַאטַאט רעלַאער רעד יּבגל
 סע-רעֶװ ןוא ,ם ּו ט ג ע ד ײ .טנועג ַא ןייז טשינ ךױא
 .עטַאר ?כ.םדק .ןומ רעד ,טסײג ןעשידיי םעד ןעװעטַאר ליװ
 יב .קלָאפ עשידיי סָאד ןעװ

 םגה ,עסיוועג ַא ךיוא הטיש ס'מעה-דחא ןזיא ףוס.לכ:ףוס
 ,םעה דחא .םוטנעדַײ-עיסימ םעד ןופ םרָאפ על ַא נָא יצַאנ
 ברעמ יד טפמעקעֿב ףרַאשישיטסַאקרַאס ױזַא טָאה רעכלעוו
 רעד זַא ,ןעטלַאהעג ןיײלַא טָאה ןָאיסימ-ילעּב עשיאעּפָאריײא
 .ַאגפױא עשירָאטסיה עסיורג וצ ןעפורעּב זיא תודהי ןופ טסײג
 ַא טכוזעג עיסימ רעגיזָאד רעד רַאפ ןױלּב טָאה רע .ןעּב
 ןיא עיציָאּפ ע ש י ג ע טַא ר ט ס ןעגָאזוציױזַא ,ערעסעּב
 ו- | ,תולג ןיא טָאטשנָא ,לארשי ץרא

 ט םעה דחא זיא טײקגיטײזנײא העצנפג רהיא ַײּב רעּבָא
 יז .םזינויצ ם'ניא טייקידנעװטיונ עשירָאטסיה ַא ןעזעוועג הטיש
 ,םויניצ ןעשיטילַאּפ ס'לצרעה ןופ הפּקּת רעד ןיא טאה יז
 יָאיצַאנ ןעסיורג םעד טריגַאּפָארּפ ןּוא ןעכָארטשעגרעטנּוא רדסּכ
 טָאה ןפאה הזב ,רּוטלּוק רעשידיי רענעגייא ןַא ןּופ טרעװ ןעלַאנ
 .יעּפש םעד ןּופ גנוהעטשטנע יד טכילגעמרע םזימעה דחא רעד
 עּודיִּכ ,ךיז טָאה רעכלעװ ,םזיניצ }ע שיט ע ט ניט ןעגידרעט
 םוינויצ רעשיטילָאּפ (1 : תודוסי:טּפיױה 3 יד ןּופ טריזילַאטסירקסיוא
 .םזינויצ.ריטלּוק (3 ןּוא טעּברַאילארשי.ץרא עשיטקַארּפ 2

 רעפמעקעּב ןּוא רענגעג ןענופעג טאה הטיש ס'מעה דחא
 .ןעטסינויצ עשיטילָאּפ יד ייּב ןּוא "ןויצ יבבוח, יד ייּב רָאנ טשינ
 .רַאש ַא ןָא ךיז טּבױח רוטַארעטיל רעשיאערּבעה רעד ןיא ךיוא
 רעלּופ:טנַאלַאט רעד  .ננֹוטכיר ס'מעה דחא ןעגעג עיציזָאּטָא עפ
 יקסװעשטידרעּב ףסֹוי הכימ רעקנעד ןוא רעלעטשטפירש
 .ןטזייװעב ּוצ ךיז טהימעּב (ןֹוירוג-ןּב םינָאדואעסּפ ,1921--1865)
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 .גיטסייגרעפ םעד ןּופ ץנעװקעסנָאק יד ןיא הרֹוּת ס'מעה דחא זַא
 ,יקסוועשטידרעּב .קלָאפ ןעשידיי ןּופ םּויק-תולג ןעגיד'תוינחּור -,ןעט
 העּטשה רעגיטסייג רעקרַאטש ַא רעטנוא ךיז טנופעג רעכלעװ
 ןעגעג ףמַאק ַא טריגַאּפָארּפ ,עשטינ ךירדירפ ףָאזָאליפ.טכַאמ ם'נּופ
 ם'ניא טקירדרעטנּוא סָאװ ,גנּוטכיר רעלענָאיצידַארט שידיי רעד
 .רעּב טנײמ -- גונעגרעגיא ןעּבָאה רימ .ןעשטנעמ םעד ןעדיי
 ןעּבָאה טציא ןעפרַאד 'ימ ,תּוינחּור ןוא טסײג -- יקסװעשטיד
 ןערעװ ּוצ ךיילג ידכּב ,חּכ ןעשיזיפ ןּוא דורע םּויק רעזנוא רַאפ
 םירבח ענייז ןּוא יקסװעשטידרעּב .םלֹועה תֹומּוא ערעדנַא טימ

 ,גנּוגעװעּב עשיטילָאּפ עגיטכעמ ַא קלָאּפ ןעשידיי ם'נופ ןעטרַאװרע
 עטיירּב ַא ןעּבעג קנַאדעג ןעלַאנַאיצַאנישיטסינויצ םעד לָאז עכלעו

 םייה ףסויק|ךיא .טײקכעלגעמ-עיצַאזילַאער עזעידנַארג ןּוא
 יסױרַא ,ןעריקיטירל ןיקצַאלק בק עי ר"ד ןוא רענערּב
 ןּופ תודוסי טּפױה יד ,ןעטקנוּפדנַאטש ענעדישרעפ ןּופ גידנעהעג)
 ,םזי'מעה דחא/

 ינירג יא ךיז טזייל ןעדר ;."השמינב; ועד "ה ,םעדכָאג

 (יקצָאסיװ .ק ןופ ףליה רעלעיצנַאניפ רעד טימ) םעה דחא טעד
 רעכלעװ ,"חול ש ה, לַאנרושזישדוח םעד 1896 רֶהָי םניא
 טליּפש ןוא "רחשה, ס'ןיקסנעלָאמס ןופ שרוי רעגיטסייג ַא זיא
 רעד ןופ גנולקיװטנע רעקידרעטײװ רעד ןיא עלָאר עסיורג ַא
 ןיא .קנַאדעג ןעשיטטינויצ ןופ ןוא רוטַארעטיל רעשיאערבעה
 סירקיע עשיגָאלָאעדיא , ןיד םעה דךחא  טריגַאּפָארּפ לַאנרושז ןייז

 טיוּבעגפיוא ,גנוניימ ןייז טול ,טעװ רעכלעװ ,"ינחור ןּכרמ, ןופ
 ַא ףױא ,לעמוט ןעשיאײטרַאּפ-שיטילָאּפ ןעצנַאג םעד ןָא ןערעװ

 ָאד םעד ּוצ .געװ ןע ר ע נָא יצּול ָא װ ע ,ןעמַאזגנַאל
 :ַאט ןעּבָאה סע יוװ טסַאּפעגוצ ןעװעג ןיא גנַאגנעקנַאדעג ןעגיז
 , ,"חולשה, ןעמָאנ רעד . ןעטנענָאּפָא ס'םעה דחא טריזינָאריא עק
 ,("טאל םיכלוהה חולשה מו
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 םע ה דחא

 ,םזינויצ

 המוקת רעד טימ ןעדנוּברעפ
 1 | ןיא םעה דהא ןופ העּפשה ןוא טייקיטעט עגידרעטייװ יד

 עשינַאילצרע ה .םעגרעדָאמ ןופ



 ןעטסילַאיצָאס עשידיי עטשרע יד (4

 ןעזייו ,ןעגנומערטש עשיטסינויצ:לַאנָאיצַאנ יד טימ ןעמַאזוצ
 :סילַאיצַאס עטשרע יד ךיוא ןערטנעצ:טּפיוה עשיד" יד ןיא ךיז
 ןוא טירט ןעדעי ףױא ,רדסּכ ,ןעגנּוטיײצ ןּוא ןענייארעפ עשיט
 .ָאּפ וצ םזינויצ ןּוא םוילַאנָאיצַאנ ןעשידי םעד סיוא טמוק טירש
 :ןיציטנַא ןּוא רעלַאנָאיצַאנ-יטנָא רעד טימ ןעפמעק ןּוא ןעריזימעל
 ,ןעטסיכרַאנַא עשידי ענעדישרעפ דצמ עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטסינ
 .,טרעדניהרָאי ןעט:19 ןּופ ףוס םייב ,ןעטסיסקרַאמ ,ןעטסילַאיצָאס
 .י א.עיצַאלימיסַא ןּוא =עיצַאּפיצנַאמע יד ןעמַאזּוצ טכערּב סע ןעװ
 םוילַאיצָאס רעד ןּוא ,טיײז ןייא ןּופ ,םזיניצ רעד זיא ,עיזּול
 רעשידי רעד ןיא יידיא עדנערהיפ יד ,טייז רערעדנַא רעד ןּופ
 ײװצ ףיוא ךיז טלַאּפש ץנעגילעטניא ןּוא דנעגּוי עשידיי יד ;סַאג
 םעד דצמ עיצַאּפיצנַאמע רעײינ ַא ףיוא טּפָאה לייט ןייא :ןערעגַאל
 רערעדנַא רעד תעּב ,טַאירַאטעלָארּפ ןעלַאנָאיצַאנרעטניא ןעכיירגיז
 םענעגייא םעד טימ ןיולּב ןעגנונעפָאה ענייז עלַא טדניּברעפ ?ייט
 ,עיָאַאּפיצנַאמע-טסבלעז ןּופ געו ן'פיוא ;נואיירפעּב יד טכוז ןּוא קלָאפ

 .ילֲאּפ רענעסיברעפ ַא רָאפ טמּוק ןערעגַאל עדײּב ןעשיװצ ) 

 ענעדישרעפ ןָא טמענ רעכלעװ ,ףמַאק רעקיטסײג ןּוא רעשיט
 .ילעוּפ ןעּבָאה לָאמנײא טשינ .רעטנהעצרהָאי יד ךשמּב ןעמרָאפ
 טכוזרעפ ןעּפּורג (ןעטסילַאיצָאס:ןעטסינויצ) עש-,ס ,ס ןֹוא עשיטסיגנויצ
 ערעייז רעּבָא ,םזילַאיצַאס ןּוא םוינויצ ןעשיווצ זעטניס ַא ןעפַאש ּוצ
 םּוצ זיפ .גלָאפרע ןעטסנרע ןייק טַאהעג טשינ ןעּבָאה ןעגנּוהימעּב
 .,טנײש סע יװ ,ןּוא ףמַאק רעגיזָאד רעד טרעיד גָאט ןעגיטנייה
 ,גנודיישטגע רעטצעל רעד ןּופ טײװ ךָאנ רע זיא
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 :עטשּפָא טכָא רהעז ָאולַא ךיז זּומ םוינויצ ןּופ עטכישעג יד |
 יעג זיא עכלעװ ,גנוגעװעּב .רעשיטסילַאיצַאט:שידיי רעד ףיוא ןעל

 רעגיצנייא רעד ,םוינויצ םעד יּכגל רעטייװ ךיוא טּביילּב ןּוא ןעוו
 .ענערַא רעשיטילָאּפ:שידײ רעד ףיוא דגנּכש דצ

 :ביוה רעכלעװ ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא םזילַאיצָאס רעד
 ,טרעדנּוהרהָאי ןעטנהעצגיינ ןּופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןָא ךיז
 .קרעמ (םזיניצ רעד יװ ױזַא) הפוקּת ר;טשרע ןייז ןיא ןָא טמענ

 ךעלעמַאּפ טכּוז רע ,ןעמרָאפ עשיטסָאטנַאפישיטנַאמָאר ,עגידריוו
 רעשיטסילַאיצַאס-לַאנָאיצַאנרעטניא רעד ּוצ געוו ןייז לּופהימ ןוא
 .ַארט יד טימ ןעדנוּברעפ טרָאד ןּוא ַאד ךָאנ טּביילּב ןּוא הנחמ }

 ,ןעניימ רימ) .ןעקורדסיוא ןּוא ןעמרַאפיסנעּבעל עשידיי:לענָאיציד
 ןופ קעװַא ירטגל ןענעז סָאװ ,ןעטסילַאיצָאס יד טשינ ךילריטַאנ
 .עװעב רעד ןעבעגעגרעּביא ךיז ןעבַאה ןּוא הביבס רעשידיי רעד
 ,לַאסַאל דנַאנידרעפ ,סקרַאמ לרַאק יװ ,םוטנעדי םעד ץּוחמ גנוג
 | ..װ ןּוא .װ .זא ןּוא רעלדַא רָאטקיװ ,

 ןורהא ןעװעג זיא "טזילַאיצַאס ןעשידיי ןופ רעטָאּפ , רעד
  ןילק ַא ןיא 1844 רהָאי ןיא ןערױּבעג ןַאמרעּביל לאּומש
 ,שידיסח ַא ןּופ טמַאטשעג ןַאמרעּביל טָאה (ענול) ?עטעטש שילױּפ
 רּומלת גיסיילפ רע טנרעל דנעגוי רעד ןיא ,עילימַאּפ רעשינּבר
 ַא רעטָאפ ןייז ןופ ליּפשייּב םעד ךָאנ ,טרעװ רע זיּב ,םיקסֹופּו
 .עּפש ןּוא לּוׁש-רעניּבַאר דעד ןיא ענליװ ןייק טרהָאפ רע ,ליּכשמ
 יניא ןעשיגָאלָאנכעט ןיא טנרעל רע ּואו ,גרּוּבסרעטעּפ ןייק רעט
 עשיאעּפָאריײא ןּוא עשיסּור עיינ יד טרידּוטש ןַאמרעּביל ,טוטיטס
 .ער רעד ןּופ ךעלזיירק עמייהעג טימ ךיז טנעקעּב ןוא רּוטַארעטיל
 טמענ ,ענליוו ןייק רהעקקירוצ םעד ךָאנ ,גנּוגעװעּב רערעגָאיצולָאװ

 ָארּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא לײטנָא ןעוויטקַא ןַא ןַאמרעּביל !
 ַא קנַאד ַא רָאנ ןּוא טריטסערַא ףוסל טרעװ רע .טעּברַאיעדנַאגַאּפ
 ,דנַאלסױא ןייק ןעפיולטננ ּוצ םהיא טגנולעג לַאפוצ
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 רע טמּוק ףוסל ןוא וירַאּפ ןוא ןילרעב טכוזעֿב ןַאמרעּביל
 ,יִנֵא וצ דלעפ טיירב ַא ךיז רַאפ ןַאמרעּביל טָאה ָאד .ןָאזנָאל ןייק
 עשידיי ןּופ תונחמ ןעּבעל ןָאדנָאל ןיא .ןעריזינַאגרָא ןּוא ןעריט
 ס'הכאלמ-ילעּב סלַא סנעטסיימ ןעטעּברַא סָאװ ,חרזמ ןופ ןעטנַארגיּפע
 ,רָאלק ןעװעג זיא ליּכשמ םעד ,ןעגַא מרעּביל רַאפ .ןעפליהעג ןּוא
 :ָארּפ ןּוא ןעפורפיוא ענייז ָאזלַא טּבײרש רע .ךַארּפש רעשיאעוו .בעה רעד ןיא ןערהיפ ןעמ ףרַאד ןעדיי ןעשיווצ עיצַאטיגַא'נַא זַא
 -:םילאיצָאס עטשרע ןייז .שדוק ןושל ןעשיצילמ ַא ןיא סעיצַאמַאלק
 :רעטרעװ יד טימ ןָא ךיז טּבייה עיצַאמַאלקָארּפ עשיאערּבעה-שיט
 (קלָאפ ןעשידי ןּופ דנעגּוי רעד ּוצ) "לארשי ירוחּב ימולש לא,
 יד ןופ) "?אושי תיבל םעּב םיבדנתמהמ, יז זיא ט'מתחעג ןוא
 (לארשי ץלָאפ םּוצ רעּביא ְךיִז ןעביג סָאװ ,עגיליוװיירפסקלָאפ
 .ַאיצַאס:שידיי עטשרע יד ןַאמרעּביל טעדנירג ןָאדגָאל ןיא
 טגָארט עכלעװ ,טלעװ רעד ןיא עיצַאזינַאגרָא עשיטסיל
 ."ןורנולּב םירבעה םיטסיליצופח תדוגא, :ןעמַאנ ןעשיאערּבעה ַא
 .ַאיסעּפָארּפ ןעשידיי ןעטשרע םעד ךיוא רע טעדנירג גיטייצכיילג
 ;שיאערּבעה ףיוא טפור רע ןעכלעוו ,ןייארעפ:טּפַאשקרעװעג ןעלעג
 ,"הכאלמ-ילעּב לֹּכ םירבח;

 ןּוא טײקשיסרוקיּפַא רעשיליּכשמ ןייז יירט טּבײלּב ןַאמרעּביל
 ןיא טכַאמ רעיז ןּוא םינּבר יד ןעגעג עיצַאטיגַא עפרַאש ַא טרהיפ
 / יָאיצּולָאװער עכײרלהָאצ ךיוא טקורד ןּוא טּבײרש רע .םּוטנעדי
 .דנַאלסּור ןייק יײז טקיש ןּוא (שיאערּבעה ןיא) ןעפּורפיוא .צרענ
 | .טריטרַאּפלָאק טייהרעמייהעג ןערעװ ייז ּואו

 טיג רע ואװ ,ןיװ ןייק רעּבירַא ןַאמרעּביל זיא ןָאדנָאל ןופ |
 .ערבעה ַא ןַאמיירפ רּוטרַא ןעמָאנ םעד רעטנּוא (1870 סױרַא
 ט'רבח ןיװ ןיא ךיוא ."ת מ א ה, לַאנרּושז ןעשיטסילַאיצַאס:שיא
 ןּוא רעדנעל ענעדישרעפ ןּופ ןערענָאיצולָאװער טימ ןַאמרעּביל .ךיז
 ןעטכילֿאיצַאס טימ ץנעדנָאּפסערָאק עטיירּב ַא טרהיפ ןוא ףעקלעפ
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 .טנַארט טימ טגיטפעשעּפ ךיוא זיא וע .ןערעגַאל ענעדישרעפ ןופ
 ןיװ ןיא ,דנַאלסור ןייק רוטַארעטיל ערענָאיצולָאװער ןעריטרָאּפ-

 טקּורד ןּוא ןיקסנעלָאמס ץרּפ טימ רעטנענ ןַאמרעּביל ךיז טנעקעּב
 םינָאדואעסּפ םעד רעטנוא ןעלקיטרַא עשיטסילַאיצַאס "רחשה, ןיא
 | | ."תודּומח שיא לאינד,|

 ,ןענַאמרעּביל טימ ךיז טריסערעטניארעפ ײצילַאּפ ךעניוו יד

 טקיש סעצַארּפ ןעשיטילָאּפ ןעטיורג ַא ךָאנ ןּוא םהיא טריטסערַא
 טצעי ךיז טּבױה ןענַאמרעּביל רַאפ .,ךיירטסע ןּופ סירַא םהיא יז
 ,רעגיהּורנּוא ןייז .ןעטײװצ םּוצ דנַאל ןייא ןופ גנּורעדגַאװ ַא ןָא
 ,החונמ םוקמ ןייק ןענּופעג טשינ םהיא טוָאל טסייג רעשימרּוטש
 קעװַא רע טרהָאפ ףוסל ןּוא תוסיפּת ענעדישרעפ ןיא טציז רע
 ןיא ןַאמרעּביל טכּוזעּב 1880 רעּבמעװָאנ 18 םעד .ָאְקיִרעמַט ןייק|
 טרָאד ןּוא ןעטנַאקעּב רענָאדנַאל ןייז ןּופ יורפ יד (ט. 5. 8.) זויקאריס

 .ענעּבירשעג רָאּפ ַא גידנעזָאלרעּביא ,ךיז רע טסישרעד הדיד ריא ןיא
 ןעּבעל סנעמעװ ,ךיא .טלעװ ,עידַא; :לעכיב-ץיטָאג ַא ןיא רעטרעוו
 ייס ןיא הליהק עשידיי יד -- "!ןעּברַאטש ןּומ ,רעױרט רּונ זיא
 ןעּבענ טױלּפ םייּב ןעוועג רּבקמ רעדרעמטסבלעז םעד טָאה זיקַאר
 ס'גַאמרעּביל .א ןענעז ,1934 ינוי ןיא ,סנעטצעל טשרע) ,ןיטלע תיִּב
 ןופ ןימלע תיּב ן'פיוא ךילרעייפ ןערָאװעג טרהיפעגרעבידא רענייּב

 .(קרָאי;זיג ןיא "גגיר-רעטעּברַא
 -ַאיצָאס ןעשידיי ןּופ רעטָאפ, רעד טגידנעעג טאה יױזַא

 ןופ טייק ןײא ןעװעג יא ןעבעל גירהעי:26 סנעמעװ ,*םזיל
 ןּוא .םידּודיג עשיטנַאמָאר ןּוא ערענָאיצולָאװער עגידריווקרעמ
 עכנַאמ ךרוד טרעװ ךרָאמטסּבלעז ס'נַאמרעּביל -- .,םיִלּוגלג
 רעכילקילגנוא'נַא ןּופ טַאטלװער ַא סלַא טרעלקרצ רעירש
 זיא טױט סי'נַאמרעּביל ןַא ,ערעדנַא ןעטלַאה ןעגענַאד ,עּביל

 . יטסילַאיצָאס יד ןיא גנושיוטגע רעשיגַארט ןיז ּבילּוצ ןעמוקעג
 ירעּביל, :ןָארטיצ , .ש טּביירש לשמל יײזַא ,ןעלַאעדיא עש
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 רע תעּב גנומיטש רעטקירדעג רהעז ַא ןיא ןעװעג זיא ןַאמ
 יטנַא ןַא ןעוועג זיא הבס יד .קרָאײוװיג ןײק ןעמוקעגנָא זיא
 ייֵסּור יד ײּב טקעלפטנע ךיז טָאה סָאװ ,גנומערטש עשיטימעס
 ןערהאפקעװַא ןייז רַאפ ,ןָאדנָאל ןיא ךָאנ ."סעצלָאװָאדָארַאנ, עש
 יוּר יד ןעשיווצ זַא ,טסּואװרעד ךיז רע טאה .ַאקירעמַא = ןיק
 .ןעדיי ןעקרעמ ןעמונעג ךיז ןעּבאה ןערענָאיצולאװער עשיס
 ילֵאװעג ַא טכַאמעג םיא ףױא טָאה סָאד ןעגנוגיינ עכילטנייפ
 לָאז םזילַאיצַאס זַא ,קנַאדצג רעד  .קורדניא ןערעווש גיד
 רעשיזיפ רעד וצ טכַארּבעגטימ ןיא סע ליפיװ ףױא ןעבָאה
 ירעדינ ןעצנַאגניא םיא טָאה ,קלָאפ ןעשידיי ןופ גנוטכיגרעפ|
 ןערעװ ןעּבױהעגנָא טאה רע .טרעטעמשעצ ןוא ןעגָאלשעג
 גָאט וצ גאט ןופ .רעטלמוטעצ ַא ןעגנַאגעגמורַא זיא ,גיריורט
 טשיג סע רע טָאה גנַאל ,רעקידי .הרוחש-הרמ ןערָאװעג רע ןיא
 *.,,ןעגָארטרעּביא טנָאקעג

 ןּופ רעטָאפ, ןופ המשנ רעד ןיא ןעּבָאה טניש סע יװ
 ךיז יּבגל ןּוא ענעדישרעפ ייװצ טפנעקעג ?םזילַאיצָאס ןעשידיי
 ,סָאק רעד ןוא םּוטנעדיי עשירָאטסיה סָאד :ןעטנעמעלע עדמערפ
 ןעטנעמיטנעס עלַאנָאיצַאנ יד ןעגעוװ) ,םזילַאיצָאס רעשיטילָאּפָאמ
 .נָאל ןיא גנורעלקרע ןייז תודע ליּפשייּב םּוצ טגָאז ןענַאמרעביל ןּופ
 יעװ עיסּוקסיד רעד תעשּב ,ןייארעפ.ןעשיטסילַאיצָאס:שידיי רעגָאד
 'ט ,גָאט רעגיזָאד רעד, :באּב העשּת ןיא גנולמַאזרעפ ַא ןעג
 יּפָאנָא רעזנוא ןעריױלרעפ ןעֶּבָאה רימ ןעװ ,גָאט רעד ןיא ,באב
 ,טציא ןיּב קלָאפ רעזנוא טרעיורט רעּבירעד ןּוא ,טײקיגנעה
 ָאלַא ףרַאד באב העְׂשֹּת .רעטרעדנוהרהָאי ןהעצכַא רעּביא ןיוש
 .מַאזרעפ יד ןעלָאז רימ זַא ,טרעװ ליפ ױזַא זנוא רַאפ ןעּבָאה
  ןעגיזָאד םעד ןיא -- ,("גָאט ןערעדנַא'נַא ףױא ןעגײלּפָא גנול
 ןעּבָאה סָאװ ,ןעגנּואױשנַאיטלעװ ייװצ ןעשיװצ ףמַאק ןעשיגַארט
 יד ןערָאװעג ןעכָארּבעג ןיא ,ןעגינייארעפ טזַאלעג טשינ ךיז
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 ,טסילַאיצָאס ןעשידיי ןעטשרע ם'נּופ ףּוג רעד טעטכינרעפ ןוא המשנ
 ןופ רעפיולרָאפ רעטשרע רעד ןעזעװעג ןיא ןַאמרעּביל

 יסיוא דלַאב טעװ סָאװ ,גנוגעװעּב רעשיטסילַאיצָאסישידיי רעד
 ןיא -- .סַאג רעשידיי רעד ןיא חֹוּכ ןעגיטכעמ ַא ּוצ ןעסקַאװ
 טקרַאטשרעּפ טרעדנוהרהָאי ןעט:19 ןּופ טפלעה רעטייוװצ רעד
 .נעדיי ןעשיסּור םייּב סעצָארּפ:גנּוריצנערעפיד רעלַאיצָאס רעד ךיז
 סָאד זיא טרעדנוהרהָאי ןעט:19 ןופ בױהנָא ןיא בא .םּוט
 .דנעה ןּוא םירחוס ןּופ ירמגל טעמּכ ןענַאטשעּב םוטנעדיי עשיסּור
 רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא רָאפ רעטעּפש טמּוק ָאט ,רעל
 רעגילדנעצ ,גנּוצלעװמוא עלַאיצָאס עפיט ַא ,גנואיירפעב-ןרעױוּפ
 ,קרעװדנַאה ּוצ לעדנַאה ןּופ ןעהעגרעּביא ןעדיי רעטנעוױט
 .רהָאי ןעט.19 ןּופףֹוס םייַּב .טפַאשטריװדנָאל ןּוא טעּברַאסקירּבַאפ
 .ילעּב ןּופ ןעדיי עשיסּור ?עטירד ַא ןיוש טהעטשעּב טרעדנוה
 ןעשידי םעד סא טעדליּב סעצָארּפ רעגיזָאד רעד .הכאלמ
 ןענופעג ןעקידּבַאפ ןּוא ןעטַאטשרַאװ יד ןיא .טַאירַאטעלָארּפ

 .רָא ןוא ןעמליהעג עשידיי רעטנעזױט רעגילדגעצ גנוגיטפעשעּבי
 רעּבָא ןיא סַאלקרעטעּברַא ןעשידַײ םנּופ עגַאל יד ,רעטעּב
 תעל:תעמ ןיא העש 18 זיִּב טײצסטעּברַא'נַא .עגיריורט ַא רהעז
 ןעהעטש ןעגױל יד ןּוא ןעטײהנעטלעז יד ּוצ טשינ טרעהעג
 יָ/װער ןוא עשיטסילַאיצָאס יד .ףָאטש רעגירדינ רהעז ַא ףיוא
 רָאג ַא סַאג רעשידיי רעד ןיא ןכל ןענּופעג ןעיידיא ערענָאיצול
 | | | .ןעדָאּב ןעגיטסניג

 יד ןיא ףױא ןעטערט ןעטסילַאיצַאס עשידי עטשרע יד
 .הָאי רע.90 יד ןיא .(קסנימ ,ענליוו עטיל ןיא ,ןערהַאי רע0
 יד ןיא גנוגעװעּב עשיטסילַאיצַָאס:שידי יד ךיז טיײרּפשרעפ ןער
 :רָאמס ,קָאטסילַאיּב) ןעליוּפ ןוא עטיל .ןופ ןערטנעצ-עירטסּודניא
 .עגנּוי ,גנוגעװעּב רעד ןּופ רערהיפ יד .(שזדָאל ,עשרַאװ ,ןָאג
 ןעפַאש ּוצ ןעװורּפ ,םירּוחּבהבּושי ענצזעװעג בֹורל ,םיליּכשמ .
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 -עד.לַאיצַאס רעשיאעּפָארײא-ברעמ רעד ןּופ רעטסּומ םעד טול
 ,ןענייארעפ-רעטעּברַא עלענָאיסעמָארּפ ןּוא עשיטילָאּפ ,עיטַא וקָאמ
 עשידיי יד ייּב סולפנייא ןעקרַאטש ַא טמּוקעּב עיצַאטיגַא רעייז
 םּורַא ךיז ןעריזינַאגרָא ןוא ןעלמַאז עכלעװ ,ןעסַאמרעטעּברַא
 ןיא ןעטַאטלװער יד ךיז ןעזײװ דלַאּב .'סעסַאקיקיײרטש, יד
 יד ,ןעקיירטש רָאפ רדסּכ ןעמּוק ןעטַאטשרַאװ ןּוא ןעקירּבַאפ יד
 .עב:סנעבעל ןּוא :סטעּברַא עכילשטנעמ רַאפ ןעפמעק רעטעּברַא
 .סגנונפָאה בֹורל ןעפמַאק עגיױָאד יד ןענעז רעדײל ,ןעגנּוגניד
 םעד ןופ רוטקורטס רעשימָאגָאקע רעשיפיצעּפס רעד ּבילּוצ ןַאל
 .רַא עשידיי יד ןּופ בֹור רעגידלַאװעג רעד .,םּוטנעדיײ ןעשיסּור
  .ַאטשרַאװ עמירָא ,ענילק ןיא ןעזעװעג טגיטפעשעּב זיא רעטעּב
 טשינ ןײלַא ןעּבָאה סרעטסײמ יד ,רעמיטנעגיא יד ואװ ,ןעט
 ןופ ףמטק רעד .ןעלעזעג ערעײז יװ ,טּבעלעג רעסעּב ךס ַא
 זיא "ןערָאטַאטַאָאלּפסקע, רעיײז ןעגעג רעטעּברַא עשידיײ יד
 .נרע םּוש ןיק רעּבָא ,ךָאז עטכײל רָאג ַא ןעזעװעג סנעטסניימ
 יעּברַא ןעשידי םעד סע סָאה גנורעסעברעפ עלעירעטַאמ עטס
 .ולָאװער ןּוא עשיטסילַאיצָאס יד ,ןעגנערּב טנָאקעג טשינ רעס
 ךיז טָאה טַאירַאטעלָארּפ ןעשידי ןעגנוי םנופ עיגרענע ערענָאיצ
 .ףמַאק ןע ש י טיל ָא פ םעד יּפלּכ ןעדנעװ טוומעג ָאזלַא
 "ןערעװ טעטכינרעפ טעװ םזירַאצ רעד ןעװ ,עגר רעד טימ,
 ידי רעד ןיא ןערָאטַאטיגַא עשיטסילַאיצָאס טקידײרּפעג ןעּבָאה
 טייקטנעלע ןּוא טיונ יד ןעדניװשרעפ אליממ טעװ, סַאג רעד
 ,ןעסַאמ עדנעטעּברַא עשידיי יד ןופ

 עלַאה ןעדנוּברעפ ןטסילַאיצָאס עשידיי יד ןעּבָאה ױזַא ןּוא
 .סּור ןיא עיצּולַאװער רעד ןופ ןֹוחצנ ן'טימ ןעגנּונפָאה ערעײז
 רעשידיי םוש ןייק ןּופ ןעסיװ טלָאװעג טשינ ןעּבָאה יײז .דנַאל
 .אצ ןיפ הלּפמ רעד טימ זַא ,טגײצרעּביא ףיט גידנעייז ,עגַארפ
 ןּוא ןעגנוצנערגעּב עכילטכער עלַא ןעלַאפ אליממ ןעלעװ םויר
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 ףעשיסור רעד ןיא ןעדי יד ןעגעג תֹורזג עשימָאנָאקע
 | | .עירעּפמיא

 .עיצַאטיגַא רעשיטסילַאיצָאס-שידיי רעגידסלָאמַאד רעד ןופ
 רעדע :רוסָארּב יד ןענהָאמרעד וצ ָאד יאדּכ ןיא רוטַארעטיל
 ירעטעּברַא רעשידײ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא טקנוּפעדנעװ
 םנופ לעקינײא'נַא ,םױּברעדעציװָאטרַאמ רָאטױא רעד ."גנּוגעװעּב
 ףערהיפ-ןעקיװעשנעמ סלַא רעטעּפש טליּפש .רָאטקַאדער."ץילמה

 ,םזילַאיצַאס ןעשיסּור םניא עלָאר עסיורג ַא

 ןעטשרע םעד .ךָאנ שדוח ַאי 1897 רעּבמעטּפעס ןיא
 ע נג ל * װ ןיא רַאפ טמוק (?עזַאּב ןיא סערגנָאק ןעשיטסינויצ
 .ַאיצַאס:שידי רעטשרע רעד ןּופ רהָאפנעמַאזּוצ:סגנודנירג רעד
 ר ע ניי מ ע ג לַאנ ךיז טפּור עכלעוו .,ײטרַאּפ רעשיטסיל

 ,ד נָא ל סור ןיא דגּוּביר ע טע ּב רַא רעשידיי
 ןּופ ײטרַאּפ יד . ("דנּבג רעע עטיל ןּוא ןצליוּפ
 .ידי רעדעי טימ רעּביא ירמגל טסיײר ןעטסילַאיצָאס עשידיי יד
 עכילטנייפ ַא טָאה יז ,עיצידַארט רעלַאנָאיצַאנזעיגילער רעש
 .ךַאיֿפש רעשיאערּבעה רעד ןוא לארשי ץרא יבגל גנולעטש
 ַא ןופ ץנעטסיזקע יד טשינ וליפא טנעקרענַא יז ,רהעמ ךָאנ
 . יװַא סעד ,ךַארּפש-סקלָאפ יד טכַארטעּב ןּוא עיצַאנ רעשידיי

 .עיצַאטיגַא ּוצ לעטימ סלַא ןיולּב ןָאגרַאשז (סלָאמַאד) םענעפורעג

 ןעהעטשרעפ סָאװ ,ןעסַאמ סקלָאפ עשידי עטיײרּב יד ןעשיװצ
 .ךַארּפש רעדנַא ןייק טשינ ךָאנ

 ינעסקַאװ רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,רעטעּפש טשרע
 "דנוּב רעד ןּומ ,גנוגעװעב רעשיטסינויצ ןּוא רעלַאנָאיצַאנ רעד
 רע טמהענ טײצ רעד טימ ןוא ןעּבעגכָאנ טײשי-ַא:ךָאנ:טירש
 יַאֹּמ ןוא ןעגנורעדָאפ עשידיי.לַאנָאיצַאנ םַארגָארּפ ןייז ןיא ןײרַא/

 םניא טעצָארּפעיצַאזילַאנָאיצַאנ ןעגיזָאד םעד ןעגעװ ,ןעטַאלוטס
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 ךָאנ טעװ (".ס .ט, ,"ןויצ.ילעוּפ, ,"דנוב,) םוילַאיצָאט ןעשידיי
 יטנע רעד טימ גנַאהנעמַאזּוצ ןיא עדער יד ןייז ךילרהיפסיוא

 ןוא דנַאלסּור ןיא םזינויצ ןעשינַאילצרעה םעד ןופ גנולקיװ -
 | ,ךיירטסע

 לארשי-ץרא ןיא ןעדיי-חרזמ ייב רדס



 איקיי .שריה ץירָאמ ןָארַאב (ןפ

 :עג עשידײ עטסנעש ןּוא עטסטנַאסערעטניא יד ןּופ ענייא
 רעשיטסיניצ:שינַאילצרעה רעד ןּופ לעװש רעד ףיוא ןעטלַאטש

 .שריה ץירַָאמ ןָארַאּב ןעזועװעג זיא ,הפוקּת

 עילימַאּפ רעשידיגנױעיגילער ַא ןּופ שריה טָאה טמַאטשעג

 יַאֹּב םעד .ןעכנימ ןיא 1831 רהָאי ם'גיא ןעריוּבעג) .ךיירטסע ןיא

 רעמהענרעטנוא רעגנַײי סלא ןיוש .(ןיװ ןיא ןעּמוקעּב לעטיט:ןָאר

 טימ .ןענהַאּבנעזיײא ןּופ יוּב ןיא שריה ןָארַאּב ךיז טריזילַאיצעּפס

 ירעפ.ןעזיר ַא טכַאמעג קסע ןענגיזָאדמעד יב רע טָאה טייצ רעד
 ןַאקלַאּב .ן'פיוא ,דנַאלסור ,ךיירטסע ןיא ןענהַאב טיוּב רע ,ןעגעמ
 טָאה ץיז ןעליּבַאטס ןייז -- .וװ .זַא ןּוא (לָאּפָאניטנַאטסנָאק זיּב)
 סיורג גידלַאװעג ןיא העּפשה ןייז רעּבָא ,זירַאּפ ןיא שריה ןָארַאּב

 .דנַאלגנע ןיא טרפּב ,ַאּפָארײא ץנַאג ןיא

 שריה ןָארַאג טָאה ,רענָאילימ רעגיכַאפליפ ַא ןיוש גידנעייז

 ליואוו ןּוא ןעצונ ן'רַאפ דלעג ןּוא טייצ ןייז ןעמדיוװ וצ ןעסָאלשעּב

 ןעפַאשרעּפ ןעוטפיוא עשיפָארטנַאליפ ענייז ,טייהשטנעמ רעד ןּופ
 יד ךיוא טציטשרעטנוא רע ,טלעװ רעצנַאג טעד ןיא םתור םהיא

 טקעד ןּוא לארשיײץרא ןיא עיצַאינַאלַאק יד ,דנַאלסור ןיא ןעדיי
 .?סנַאילַא רעזירָאּפ ןּופ ןעטיציפעד יד

 .ַאמ (1884--1881) דנַאלסּור ןיא ןעמָארגָאּפ עשידיײ:יטנַא יד |

 ירעפ רע .קורדניא ןעדנערעטישרעד ַא שריה ןָארַאּב ףיוא, ןעכ
 .ןעדיי עשיסּור יד ןופ לרוג ןטימ רעטנהענ ךיז טריסערגטניא

 גנורינער רעשיסּור רעד טימ ךיז רע טעדניּברעפ קעװצ םעד ּוצ

 :רעד זָא ,יאנּתב ,ןעמוסי .רלֲעג עסיורג .תושר ריא ּוצ טלעטש ןוא
41. 2 
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 ןעשיסּור םעד ןּופ עגַאל ערעװש יד ןערעװ טרעדנילעג לָאז טיפ
 ?ךלעג עסיורג קעװַא רע טקנעש "סנַאילַא, רעד ךיוא .םּוטנעדי
 גנורעסעּברעפ רעד ףױא ןערעװ טצּונעּב ןעפרַאד עכלעװ ,םימּוכס
 דלַאּב רעּבָא .רעדנעל ענעדישרעפ ןיא עגַאל רעשידיי רעד ןּופ
 ןפוא ןעגיטציא:זיּב םעד ףיוא זא ,שריה ןָארַאּב ךיז טגייצרעּביא
 עשיסור יד .קלָאפ ןײז תבוטל ןּוהטפיוא ןענַאק גינייװ רע טעװ
 ענייז ןּופ ןעריטיפָארּפ ּוצ קשח ןעסיורג ַא טַאהעג טָאה גנוריגער
 טשינ יז טָאה ןעדיי עשיסּור יד יּבגל סחי רהיא רעּבָא ,ןענַאילימ
 ,ייל ּוצ לַאקידַאר ,ןכל טסילשעּב שריה ןָארַאּב .ןערעדנע טלָאװעג
 :ַאמ ַא ןופ געוװ ן'פיוא אּפָארײא:חרזמ ןיא עגַארּפ עשידיי יד ןעז
 טשינ זיא שריה ןָארַאּב .עיצאזינָאלָאק ןוא עיצַארגימע:ןעכ
 ףיז טָאה רע ,טסינויצ ןּוא טסילַאנָאיצַאנ רעשידיי ןייק ןעזעװעג

  .עט עשיאיײדיא ןוא עשיטילַאּפ טימ טריסערעטניא טשינ ללכּכ !
 רעכלעוו ,טַאט ןיפ ןַאמ רעשיטקַארּפ ַא ןעװעג זיא רע .סעירָא
 ןעדעי רַאפ ןענָאילימ טקנעשעגקעװַא דנַאה רעטיירּב ַא טימ טָאה
 .ןוא:ךרוד ןײלַא גידנעייז .קעווצ ןעלַאיצָאס ןוא ןעּכילטּפַאשלעזעג
 ןענַאטשרעּפ ךָאד רע טָאה ,טילָאּפָאמסָאק ןוא רעעּפָאריײא'נַא ךרוד.
 ןעסָאלשעּב טָאה ןּוא עידעגַארט רעשידיי רעד ןּופ טייקפיט יד

 יעג יד ןעװעטַאר ּוצ ידכּב ,ןעּבעגוצקעװַא ןעגעמרעפ ץנַאג ןייז |
 ,עינעמּור ןוא דנַאלסּור ןיא ןעדיי עטפדור

 .ָאיצַאנרעטניא ןַא שריה ןָארַאּב טעדנירג 1891 רהָאי ם'ניא
 :ןעמָאנ ן'טימ (עיצקידסירּוי רעשיטירּב רעטנוא) טּפַאשלעזעג עלַאנ
 רעד .,166158 (0010015810ת 259061800ת" (} 6 8
 .לעועג רעד ןופ ןעליצ יד זַא ,טרעלקרע .א .ק .י ןופ טּוטַאטס
 עיצַארגימע רעשידיי ןופ גנוציטשרעטנוא :עדנעגלָאפ ןעגעז טּפַאש
 ערעדנַא ןיא דנַאל ןעשיטַאיזַא ןּוא ןעשיאעּפָארײא ןעדעי ןיפ
 ןיא סעינָאלָאק עכילטפַאשטריװדנַאל ןּופ גנודנירג ,ןעלייט.טלעוו
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 ןוא סעיסעצנָאק ןּופ גנופרעװרע ,ַאקירעמַא ןופ םורד ןוא ןופצ
 - .סעינַאלָאק עגיזָאד יז .רָאפ טכער עמָאנָאטױא

 ןופ לַאטיּפַאק א טימ ןערָשװעג טעדנירגעג זיא 2. 60 2 }
 ,(טנופ 100 ּוצ סעיצקַא דנעזיוט 20) גנילרעטש טנופ ןָאילימ 2

 טפיוקעגסיוא ןײלַא שריה ןָארַאּב טָאה סעיצקַא 20,000 יד ןּופ
 :נייא טנעכייצעג ןעּבָאה סעיצקַא 7 טשער םעד ,טעיצקַא 3
 ,רלישטָאר ןָארַאּב יװ ,ןעלעּבַאטָאנ ןוא םיריבג עשידיי פנלעצ
 ערעדנַא ןּוא ךַאניר המלש

 "נֵא סיױרַא שריה ןָארַאּב טיג א"קי ןּופ גנודנירג רעד ךָאנ
 ןָארַאּב טָאה רעּביא טיג ןעמ יװ .ןעדּוי עשיסור יד ּוצ ףורפיוא
 ןָאלימ 3 ןעלדיזרעּביא ,רהָאי 20 ןופ ךשמּב ,טלָאװעג שריה
 ןָארַאב ךיז טָאה תעדה בּושי ןעגנַאל ַא ךָאנ .דנַאלסּור ןופ ןעדיי
 עיצַאזינַאלַאק עטנַאלּפעג יד ןעריזילַאער ּוצ ןעסָאלשטנע שריה
 טפיוקעגנייא טרָאד רע טָאה קעװצ םעד ּוצ .אניטנעגרַא ןיא
 -ענּפָא טָאה עכלעװ ,גנוריגער עשיסור יד .םיחטש:דרע עסיורנ
 "ןעדיי רעד ןּופ גנורעסעּבסױא'נַא ןעגעוו ןעטקעיָארּפ עלַא ןעפרָאװ
 ףיוא ןעװעג םיּכסמ ןערעג רהעז טָאה ,אפוג דנַאלסּור ןיא עגַאל

 :ימיןערעניא רעד) .עיצַארגימע:ןעסַאמ רעשידיי ַא ןופ ןַאלּפ םעד
 טהעטשןעדיי יד רַאפ , : טרעלקרע שוריפּב טָאה וועיטאנגיא רעטסינ
 א"קי רעד טּביולרע טָאה יז .(*! ץינערג-ב ר ע מ יד יירפ ןוא ןעפָא
 ,עשרַאװ ,גרוּבסרעטעּפ ןיא ןעגנּולײטּפָאיעיצַארגימע ןענעפע ּוצ
 עטנענימָארּפ ןופ הייר עצנַאג ַא -- .װ .זַא ןוא וופיק ,סעדָא
 ,גרוּבצניג ןָארַאּב יװ ,דנַאלסּור ןיא ןעטיײקכילגעזרעּפ עשידיי
 .עיצַארגימע יד טציטשעגרעטנּוא ןעגָאה ,ערעדנַא ןּוא ווָאקַאילַאּפ
 .א .ק .י רעד ןופ טעּברַא

 ןיא ןעמהענרעטנוא- עיצַאזינָאלַאק םעד ןופ ץיּפש רעד ןיא
 ןעטנַאקעּב םעד טלעטשעגקעװַא שריה ןָארַאּב טָאה אגיטנעגרַא
 םעד וצ טָאה רעכלעװ .ט י מט ס ד ל ָא ג לענָאלַאק ןויצ-בּבוח



 ,םוירעטסינימיסגירק ןעשילגנע םגּופ בױלרּואנַא ןעמוקעּב ץע ווצ
 .לַא'נַא ןופ טמַאטשעג טָאה --1904--1846--טימסרלָאג לענָאלָאק)
 ..רעפ רע םגה  ,עילימַאפױעטַארקָאטסירַא רעשילגנע.שידײ רעט
 טנופעג ,ײמרַא רעשילגנע רעד ןיא ןעטסָאּפ ןעגיטכיװ ַא טמהענ
 .תּבה רעד תבוטל ןטעּברַא ּוצ ידכּב ןעליו ןוא טייצ ךָאד רע
 ןיא ךיז רע טלעטש אניטנעגרַא ןופ רהעקקירוצ ןייז ךָאנ .ןויצ
 (ןויצייבבוח עשילגנע יד ןּופ ץיּפש רעד

 .עג ןיא עיצַאזינָאלָאק רעניטנעגרַא רעד ןופ ןָאלּפ רעד |
 סָאד טלָאװ ָאט ,ןעגנולעג רע טלָאװ ךוא ,רעזעידנַארג ַא ןעװ
 רעשידײ רעד ןיא ךורּברעּביא ןעשירָאטסיה ןעפיט ַא ןעפַאשעג
 .לימ טָאטשגָא ,ןעגנולעג טשינ רעּבָא ןיא רע -- .עגַאל'שטלעװ
 .עשידיי טנעזױט רָאּפ ַא טריוינָאלָאק לכה ךס ןעמ טָאה ןענָאי
 יוט רָאפ ַא ןופ להָאצ ענײלק יד סטָאה ךילריטַאנ -,סעילימַאּפ
 טיּפשמ טשינרָאג טימ אניטנעגרַא ןיא ןעטסינָאלָאק עשידיי סנעז
 ,דנַאלסור ןיא םעלּבָארּפנעדיי ןופ גנוזיל רעד ףױא ןעזעװעג
 ןיא רקיעּב טגיל יז ;גלָאמרעסימ םעד ןופ הּביס יד טגיל ּואו
 .סאמ ןערעסערג ַא ןיא ןעדיי ןעריזינָאלַאק ּוצ ידכּב סָאװ ,םעד
 .גיצנייא ןיא עכלעװ ,יידיא עגיטכעמ ַא ןעּבָאה ןעמ זומ .ּבַאטש
 ּוצ ןערענָאיּפ ןעטסינָאלָאק יד ןרעטסייגעּב וצ תלֹוכיּב ןײלַא ןוא
 עגיזָאד יד רעּבָא טָאה שריה ןָארַאּב .תונּברק עכילגעטיגָאט
 ףוס טָאָה רע ןעװ .טכַא ןיא ןעמונעג טשינ ןעיליבַארעדנָאּפמיא
 יעג ןױש זיא ,רעלהעפ ןעלַאנידרַאק ןייז ןענַאטשרעּפ ףוס לֹּכ

 .עג ּפָארטנַאליפ רעסיורג רעד טָאה ןָאלפליה .טעּפש ּוצ ןעועװ
 ?עװ ךיא ןוא ןעלָאטסָאּפַא עשידי רימ טיג, :ןערילעּפַא טזומ
 | "!גלָאפרע ןעבָאה

  ףעּבָא ,ןעלָאטסָאּפַא ןעּבעגעג טָאה קלָאּפ עשידי סָאד
 ןעװ ,רהָאי םניא .לארשי ץרא רַאפ רָאנ אניטנעגרַא רַאפ טשינ

 ןויצייבבוח יד ןעּבַאה ,א"קי יד ןערָאװעג טעדנירגעג ןיא סע
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 .לארשי ץרא רעד רַאפ שריה ןָארַטב ןעניװעג וצ טהימעצ ךיז
 ףניפ .ןעבעגעגנײיא טשינ יז ךיז טָקה טָאד .עיצַאזינָאלָאק
 .עב םהיא טָאה טוט ס'שריה ןָארַאב רַאפ ּפַאנק ,רעטעּפש ױהָאי
 ןופ ןַאלּפ ןרַאפ םתיא ןעניװעג וצ ידכּב ,לצרעה רָאדָאעט טכוז

 חילצמ טשינ טָאה לצרעה רָאדַאעט ךיוא רעּבָא ,"טַאַאטשנעדײ

 | | - ,ןעװעג
 קידנעזָאלרעּביא ,שריה ןָארַאּב טּברַאטש 1896 רֶהָשי םניא

 .רעד תבוטל -- קנַארפ ןָאילימ 250 -- ןעגעמרעפ ץנַאג ןייז
 ײזָאד יד ףרַאד טַאגעל םעד ןופ ןעגנומיטשעּב יד טױל .א'"קי
 .ןעמ ןַאק רעטגעצַארּפ יד זיולּב .טרירעּבנוא ןעּביילּב עמּוס עג
 יעװצ עשיּפארטנַאליפ ןוא עכילטפַאשלעזעגישידיי רַאפ ןעצונעּב
 ינוא טילעַארזיא סנַאילַא, :ןעגיפרעפ דלעג םעד רעּביא ,ןעק

 ןָאדנַאל ןיא ,208/0-/ס6ופה 858001800ת" ,זירַאּפ ןיא "לעסרעװ
 טרּופקנַארפ ןוא ןילרעּב ,לעסירּב ןיא תֹוליהק עשידיי יד ןוא

 | יב | ,ןיימ םַא
 ןוא עטסנהעש יד ןופ רענײא ןעװעג ןיא שריה ןָארַאּב

 ,טרעדנּוהרהָאי ןעט:19 ןיא ןעטײקכילנעזרעּפ עשיִדיי עטסלעדייא
 .קעװַא רע טָאה ןעּבעל ןייז ןופ ךשמּב ןַא ,טנעכערעּב טָאה'מ
 / ענעדישרעפ רַאפ קנַארפ דר ַא ילימ .ַא רעּביא טקנעשעג
 טָאה דנַאה רעשידיגנ ןּוא רעטײרּב ןעטלעז ַא טימ .ןעקעװצ
 ןעלּוש ןּוא ןעטלַאטשנַא עֶשיִדיי רַאפ ןעמוס עגיזיר טלייטעג רע
  ןעּבלַאה ַא ןּוא ײװע . טימ דנָאפ ןעליצעּפס ַא טעדנירג רע
 ,ןעטנַארגימע עמערָא ןופ גנּוציטשרעטנוא ּוצ רַאלַאד ןָאילימ
 ןעדיי רענַאיצילַאג יד רַאפ .אקירעמא ןיײק ןערהָאמ עכלעװ
 ףרַאד רעכלעװ ,קנַארּפ ןָאילימ 12 ןופ דנָאפ ַא רע טמיטשעּב
 רעד טימ ןעריויטקודָארּפ שימָאנָאקע םוטנעדיי עשיצילַאג סָאד
 ,טעינָאלַאק עכילטפַאשטריװדנַאל ןּוא ןעלוש:קרעװדנַאה ןּופ ףליה
 ילֲאװ רימ ןעװ ,ןערָאװעג לעטעצ רעגנַאל רהעז ַא טלָאװ םע
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 רַאּפ ןעדנַאפ ןּוא סעיצוטיטסניא עלַא טנכערעגסױא ָאד ןעט
 ןעגעמרעפ ץנַאג ןייז טקנעשעגקעװא טָאה שריה ןָארַאפ עכלעװ

 טײקיטעט עשיּפָארטגַאליּפ עכילגהעװועגרעסיוא עגיזָאד יד |
 ַא ןעזעװעג סָאמ רעסיװעג ַא ןיא ןיא ,ןיא שריה ןָארַאּב ןּופ
 יֹעג םיא טָאה סָאװ ,לַאפקילגנּוא ןערעװש םעד ןופ אצוי לעוּפ
 יב -- .ןּוז ןעגיצנייא ןייז ןּופ טױט ןעגנילצולּפ ן'כרּוד ןעּפָארט
 .עג גיפליהעּב ןָארַאב םעד ןיא טעּברַא רעשיּפָארטנַאליּפ רעד
 ן'כָאנ ןעסָאלשעּב טָאה עכלעװ ,יורפ עשיטסילַאעדיא ןייז ןעזעװ
 םעד רַאפ דנַאלרעטָאפ ַא ןעפַאש ּוצ+ ךיחיןּב ריא ןופ טױט
 ."קלָאפ ןעשידיי ן'טפדודעג

 רעשידיי ..2 ַא יה רהעמ ןעזעװעג שריה ןָארַאג זיא רעכיז
 ןעגעװ ט'מולחעג טָאה רע .ּפָארטנאליּפ רעשיאיײּפָארייא:ברעמ
 .,ַאניטנעגרַא ןיא גנולדיזנַאנעסַאמ רעמָאנָאטױא ,עכילטַאאטש ַא

 .ןעדיי ןּופ לײט ןעטסרעװש םעד ןעזַײל טפרַאדעג טָאה עכלעו
 שריה ןָאוַאּב ןיא ףוסילּכףוס רעּבָא .ַאּפָאריײא ןיא םעלּבָארּפ
 רעכלעװ ,רעמהענרעטנּוא רעשי'רחוס ,רערעטכינ רעד ןעּבילּבעג
 טשינ עיצַאלּוקלַאק רעשיטקַארּפ ןּוא רעגעקורט ןייז ילוצ טָאה
 ןיא ןעגנּוגנידעּב:עיצַאזינָאלַאק תעטוג יד ןייז בירקמ טלָאװעג
 ןיא ןעטנעמיטנעס עשיטגַאמָאר.שירָאטסיה יד תבוטל ַאניטנעגרַא
 ןַא ,טגײצרעּביא שריה ןָארטּב ךיז טָאה טעּפש ּוצ ,לארשי ץרא
 ץנֹּוא טהעטש ,לארשי ץרא יּבגל טײקשיטקַארּפ רעגיטנעגרַא יד

 טשינ ,עּודיּכ ,זיא הטרח רעֶּבָא ,ןעכייצ:עגַארפ ןעסיורג ַא רעט
 ץרא ןײק געװ םעד ןיש טָּנה שריה ןָארַאּב ,רחוס השעמ
 יי .ןעגּופעג טשינ לארשי

 ,לארשי ץרא וצ022 ןייז ןיא זַא ,ךילגעמ טכיײל זיא סע
 רעכילנעזרעּפ רעדנעגלָאפ עלָאר ענעדײשטנע'נַא טליּפשעג סָאה
 ןּופ ןיוש ךיז טָאה עיצַאזינָאלָאק.לארשיץרא רעד טימ .טנעמָאמ
 .ַחּפ ןיא ןָארַאּב רעשידיי | רעטייווצ ַא טגיטפעשעּב ןָא רעה יִרְפ
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 גנונעוועב-ןויצ יבבוח רעד ןיא םיזירק רעד (6

 .?לעזעג, רעד ןיא ץיזרָאפ םעד ןעמּונעגנָא טָאה רעקסניּפ
 ןיא רעקרעװדנַאה ןוא ןעטריװדנַאל עשידיי ןעציטש ּוצ טפַאש
 . .לעז רהעז ןיש רע זיא וויטקַא רעּבָא ,"עיריס ןוא אניטסעלַאּפ
 .עגטימ שיגרענע וליסא רע טָאה הלחתמ .ןעטערטעגפיוא ןעט
 זײרק ַא ךיז םּורַא קידנעּבָאה ,"טפַאשלעזעג, רעד ןיא טעּברַא
 ,םעה דחא יװ ,רעטעּברַאטימ עכילרהע ןּוא ענעּבעגעגרעיא ןופ
 ינַא ןּוא ןײטשּפע ןמלז ,(יאלורּב) טַאטשנעזײא עשוהי ,ימע ןּב
 ןיא עגַאל יד .טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה סָאד רעּבָא .ערעד
 .רערעפ קרַאטש ךיז טָאה לארשי ץרא ןיא ןּוא גנוגעװעּב רעד
 עשיטסירַאצ יד דצמ ןעגנּוגלָאפרעּפ עשידיייטנַא יד .טרעג
 רוּבסרעטעּפ ןוא עװקסָאמ ןּופ שוריגױעדײ רעד ,ןעדרעהעּב
 .טלעהרעפ ַא ּוצ טגנערּבעג ןעּבָאה (1891 'רהָאי עזייּב סָאד;)
 ןיא סע רעכלעװ וצ ,לארשי ץרא ןייק הילע רעסיורג גיסעמשינ
 יד טשינ ןוא דנַאל סָאד טשינ טעטײרעברָאפ ןעזעװעג טשינ
 רק רעגידלַאװעג ַא סיוא טכערּב לארשי ץרא ןיא .,ןויצ-יבבוח
 טפרַאװ'מ .רדסּכ ןעסקַאװ טיונרעגנּוה ןוא טײקיזָאלסטעּבױַא ,סיז
 ןּוא ןץרעקסניּפ ףױא בצמ ןעגירעיורט םעד רַאפ דלֹוש עצנַאג יד
 .טריװדלעג יד זא ,סױרַא ךיז טזייװ םעדרעסיוא .,ןעמּולּבנעיליל
 יַאק ירמגל ןעזעװעג טשינ ןיא "טעטימָאק רעסעדָא, ןופ טּפַאש
 .םיוא ןּוא גנונערפיוא ענײמעגלַאנא סױרַא טפור סָאד ןּוא טקער
 ינעצ ַא ןעדנירג ּוצ 1890 רהָאי םניא ּורּפ רעד  .גנּורעדור
 טלעװ רעד ןיא ןענייארעפ:ןויצייבבוח עלַא ןּופ טעטימָאק-לַארט

 | ,ןעֶצעגעגנייא טשינ 1 ךיז טָאה זירַאּפ ןיא
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 ,רעקסניּפ ןעטלַא םעד טשרעהעּב טָאה גנושיוטנע עפיט ַא

 ישדוק ַא ןעועװעג זיא לאעדיאלארשי ץרא ןייז ןעכלעװ ףַאּכ

 ןיא זיא םע ןעװ ,טגָאטײװעג טָאה ץרַאה קנַארק ןײז .םישדק
 ןעסקַאװעג רהעמ ןוא רהעמ גָאט ןעדעי טימ הנחמ-ןויצ רעד

 ינָאק רעקסניפ טָאה רעױרט רעפישס טימ .תֹובבלה דּוריִּפ רעד
 רעקרַאטש רעד גנוגעװעב רעד ןיא טלהעפ'ס זַא ,טריטַאטס

 .טייקגעּבעגעגרעּגיא ע'תמא יד ןּוא ,םזַאיזּוטנע רעסיורג רעד ,ןעּביױלג

 'מָאּב טימ טרַאנעגּפָא ןײלַא ןוא ט'רּכשרעמ רדסּכ ךיז טָאה ןעמ

 רעגידנעטשלופ ַא ַא ןיא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ןעזַארּפ עשיטסַאּב
 טָאהװ לָאמניײא טשיג ,טייקכילקריװ רעלַאער רעד ּוצ הריתס

 : ןעפורעגסיוא גנורעטיּברעפ רעטלעפייווצרעפ ןייז זיא רעקסניּפ

 "!שינליפ; -- ":ףמומ

 טָאה ,עיסערּפעד רעגיטסיג ןּופ בצמ ןעגיזָאד םעד ןיא
 .הטיש ןייז ןּוא םעה רחא ּוצ טרעטנענרעד ךיז רעקסניפ ,רד
 .ןעריזינָאלָאק ּוצ גּונעג טְשיִג זיא'ס זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע
 ןּופ ןעיירפעב ןעדיי יד לֹּכיםדֹוק זומ'מ ,לארשי ץרַא ןיא ןעדיי

 יַעֹר קלָאפ עשידיי סָאד ןּומ'מ ,תודבע ןּוא תולפש.תולג רעייז |

 ןײז סע טעװ סלָאמַאד טשרע ןּוא ןעינעב ןּוא ןערירענעג
 יניּפ .לארשי ץרא ןיא םייה עלַאנָאיצַאנ ַא ןעיֹוּבּוצפיוא תלֹוכּב
 רעד ןיא בוא  .ינחּור זּכרמ ןופ רעגנעהנָאנַא טרעװ רעקס
 .יל ָא פ ןופ רעפמעקרָאפ ַא רעקסניּפ ןיא *עיצַאּפיצנַאמע-ַאטיוא,
 .גָאק רעצַיװָאטַאק רעד ףױא רעטעּפש ןּוא םויניצ ןע שיט
 "יא ןעכיל טפַאש טריװ םעד רע טריגַאּפָארּפ ץנערעפ
 ןופ רעגנעהנָא'גָא ןערהָאי עטצעל עגייז ןיא רע ןיא ָאט ,םזיג
 ,םזניא ןע 7 ע רו ט ל'ּו ק ס'םעה ךחא

 רעקסניפ ,רד ךיז טהיצ ,טעדימרעד גיטסייג ןּוא - שיזיפ
 ןײז .טיקיטעט רעכילטסַאשלעזעג רעדעי ןופ קירּוצ ירמגל
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 רעבמעצעד 21 םעד .,רדסּכ ךיז טרעגרערעפ טײהקנַארק-ץרַאה

 ןעּברָאטשעג רעקסניּפ ןָאעל .רד זיא 1

 רעד ּוצ ןעמּוקעג רעקסניּפ .רד יא ןַאמ רעטלַאינַא סלַא

 רע טָאה םעטָא ןעטצעל ןײז וצ ןיִּב טעמּכ רעּבָא ,ןויצ.תבה
 ..רד ךָאנ רעױרט יד .לַאעדיא ןעשיטסיניצ םעד טנידעג יירט

 .סואװעּב:לַאנָאיצַאג ןעצנַאג םניא סיורג ןעזעװעג זיא ץ'רעקסניֿפ
 ןעלקיטרַאידּפסה ןוא ןעגָאלַארקענ עגילהעצנוא .םּוטנעדי ןעט
 רעסיורג ןײז ןעגעװ טלייצרעד קלָאפ ןעשידי םעד ןעגָאה
 רמאמ ס'םעה דחא ןעװעג זיא לּופסקּורדנייִא סרעדנוזעּב ,הדיבא
 ןענעז סע ּואװ ,טעטש עלַא ןיא ."ותרבחמו רעקסניפ ,רד,
 םעד ןעמ טָאה .ןויצ-יבבוח ןֹּופ ןעגנּולײטּפָא ןעזעװעג ןַאהרעפ

 ןוא ןעגנולמַאזרעפ-רעיורט ףיוא ןעזעװעג דיפסמ רטפנ ןעסיורג

 | . , .סעימעדעקַא
 קלָאפ ןעשידי םנּופ ר ע ד ןעזעװעג טשינ זיא רעקסניּפ = |

 .עג ןיא רע רעֶּבָא ,רערהיפ רעטעטרַאװרעד ןוא רעטפָאהרעד
 טָאה רעכלעװ ,רערהעלי רעכילרהע.ףיט ןּוא רעטּוג ַא ןעועװ

 ךרוד הלּואג ןײז ּוצ געװ םעד ןעזיװעג קלָאפ ןעשידי םעד

 םעד טעטיײרעּברָאפ רע טָאה םעד טימ ןּוא ,גנואיירפעּבטסּבלעז
 .5 + ר ע ה ר ָא דָא ע ט רערהיפ ןעדנעמּוק סעד רַאּפ רֹוד
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 גיהנמ םעד ןופ גנוטרַאװרעד ןיא 7

 גנוגעװעּב-ןויצייבבֹוח רעד ןיא טסקַאװ טיוט סרעקסניּפ ךָאנ
 ןעשימָאנָאקע ןעפיט ַא ךרּוד טכַאמ עיצַאזינָאלָאק יד ,והבו ּוהֹּת רעה
 רעד ןיא עגַאל רעזָאלסגנונפָאה רעד רַאפ ,סיזירק ןעשילַארָאמ ןּוא

 םעד ןּופ גנוזיילפיוא יד שיטַאמָאטּפמיס זיא גנוגעוועפ:ןויצ:יבבוח
 רהָאי םניא) *טעטימָאק רעסעדָא, רעיינ רעד ןעדרָא-"השמ:ינּכ
 ןקסע ןּוא רעינישזניא ןעגנוי ןּופ גנורהיפנָא רעד רעטנּוא 6
 יב טעּברַא ןיז ןַא טּבוה ןיקשיסוא לעדנעמ םחנמ

 ,גנוגײצרעּביא ענײמעגלָא'נַא טשרעה סצ .עגַאל רערעװש רהעז א
 יז ןעכלעװ רַאפ ,דנּורגּפָא'נַא ּוצ ןעמּוקעגּוצ זיא גנוגעוװעּ יד זא
 -ידיחי רּונ ,ןעריולרעפ ןּוא טלעפייווצרעפ ןעּבילּבעג ןעהעטש זיא
 הנומא ןּוא טסיירט ןענּופעג ןעּבָאה ןעטַארקָאטסירַא עגיטסייג ,הלוגס
 יט טימ טָאה ןעמָאנ רעייז ןיא ןּוא ,ס'מעה דחא הרוּת רעד ןיא
 עכילרעה יד קילַאיּב .1 .ח ןעּביושעג טײקרַאּבקנַאד רעפ

 | :םעה דחא רערהעל םוצ רעטרעװ=עזָאעטָאּפַא
 . . . . ולאש איבנ זא םימותסה ונֹּבל תושגר לּכ
 ,הנומא ינטקו םישאונ םיעות ונא דועבו
 ? הנא :םילאושו םיכרדה תשרפ לע םימהמתמ
 | | , . . . ונרומ ,ךבכוכ ץנצניו

 ןענַאטשעג ןענעז ןעסַאטסקלַאפ עשידיי עטיירּב יד רעּבַא
 דחא ןּופ סעירָאעט עגיטסייג יד ּוצ דנענהעלּבָא.להיק ןּוא דמערפ
 םעד טכוזעג יײז ןעּבָאה טלעפייווצרעפ ןּוא טגינייּפרעפ - ,םזימעה
 ּוצ ןעקעוװפיוא ןּוא ןעלסיירטפיוא ייז לָאז רעכלעװ ,איבנ ןעסיורג

 ןעשיװצ - םיכרדה תש רּפ לע .ןעבעל ןעלַאנָאיצַאנ ןעינ ַא
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 הורמוא רעפיט ןּוא סָאַאכ ןעשיגַארט ַא ןיא ,ןעגעװ ענעדישרעפ
 ןינבּו ןינמ בֹור רעד ,םוטנעדיי עשיסּור סָאד טרעטַאמעג ךיז טָאה
 ןעמָארגָאּפ עגיטולּב יד ךָאנ ,גידנעכוז ,המּוא רעשידוי רעד ןּופ
 ןעדייל עלַא ףיוא הבושּת ַא םזירֲאצ ןעשירַאּברַאּב ןופ תופידר ןּוא
 ןעדנעטּולּב םעד ןּופ להיטעג ןעפיט ןעגיזָאר םעד .ןעגנּוגינייּפ ןוא

 :סיוא ןעטסרָאלקמַא ןּוא ןעטסנעשמַא יקַאט טָאה ץרַאה ןעשיריי
 ;ףּור ןעשירעטכיד ןעכילרעה ןייז טימ קילַאיּב טקירדעג

 . . . . ולאש איבנ זא םימותסה ונּבל תושגר לכ

 ןעּבָאה ןעלהיפעג עכילרעגיא ערעזנּוא עלַא
 | .איבנ ַא ךָאנ טקנעּבעג סלָאמַאר

 טשינ ןּוא רעקסניּפ טשיג ,רעשילַאק טשינ ןוא סעה טשיג

 ,חמשנ:סקלָאפ רעד ּוצ לעסילש םעד ןענופעג ןעּבָאה םעה דחא
 ןעיופעג טשינ םהיא טָאה גנוגעװעּב עשיטסינויצ:יבבוח יד ךיוא
 יד זיא ,גניאיינעּב ןּוא גנואיירפצּב המוא רעד ןעגנערב ּוצ טָאטשנָא
 :רעניא ןּופ ףמּוז ןעפיט ַא ןיא ןײרַא ןײלַא גנוגעוװעּב-ןויַצ-יבבוח
 ןּוא רענעכָארקעצ ַא ןּופ ןּוא ןעפמַאק?ײטרַאּפ עשיטסיאָאגע ,עכיל
 ןּוא ץיװָאטַאק ןּופ טשיג .עיצַאזינָאלָאק-:ןיילק רעשיּפָארטנַאליפ
 'עדנעיירפעג:סקלָאפ ,עגיטכעמ סָאד ןעמוקעג זיא סעדַא ןופ טשינ

 םייּב ןויצ:תּבת טרע יורטעג טָאה זָאלטכַאמ ןּוא טלעפייווצרעפ .טרָאװ !
 עצנַאג סָאר רהיא טיִמ ןּוא ןעגנונעּפָאה ערהיא ןּופ דנּורגּפַא
 .קלָאפ עשידיי

 ןיוש טָאה לרוג ןעשידיי ם'נּופ הנוילעה החגשה יד רעּבָא
 :ַארט ןוא רצרעװש רעד ןיא .רעטער ןּוא לאוג םעד טמיטשעּב
 טלַאטשעג ערַאברעדנּואװ יד טניישרע הפּוקת:תושמשה-ןיּב רעשיג
 | .לצ ר ע ה רָא דָא ע ס ןופ

 .ןופ רערהיפ רעד זַא ,ןעניימ ס ָאװ ,יד טכערעג ןענעז רשפא

 ןעשיאעּפַארײא:ברעמ ןופ ןעמּוק טזומעג טָאה םזינויצ םענרעדָאמ
 יִד ןופ .יירפ ןוא טיירְּב ןעװעג ןיא ןעּבעל סָאד ואװ ,םּוטנעדיי
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 ףיוא רשפא זיא ,ױזַא ביוא ןּוא ,ןעטייק עשירעפַאלקש:שיטסירַאצ

 דָארג זיא "טַאַאטשנעדײ, םוצ ףּור רעד סָאװ ,לָאפוצ ןייק טשינ

 .ןופ עילָאּפָארטעמ עכילטימעג ןוא ענהעש יד ,ןיװ ןּופ ןעמוקעג
 :לַארטנעצ רעד ןעװעג זיא ,עיכרַאנָאמ רעשירָאגנוא-ךיירטסע רעד

 :ָאה ָאד .םּוטנעדיי ןעשיאעטָארייא:ברעמ ןּוא חרזמ ןעשיווצ טקנוּפ

 :יבבוח ןּוא עלַאנָאיצַאנ:שיאערּבעה יד ןעפָארטעגפיױנוצ ךיז ןעּב

 :נּוּבערטש:עיצַאמרָאפער יד טימ חרזמ ם'נופ ןעגנּוזָאל עשיטסינויצ
 ןופ ןעמּיקעג ןענעז סָאװ ,ןעשינעטנעק:לארשי:תמכח ןּוא ןעג

 | ,דנַאלשטייד
 ועד רדספ ןיװ ןיא טסקַאװ ןערהָאי רע:90 יד טײיז

 'ד .םזיטימעסיטנַא רעלַאנָאיצַאנישטיײיד ןּוא רעלַאיצָאס:ךילטסירק
 ןירטסע ןיא ףמַאקףעטעטילַאנָאיצַאנ רעד ןוא לארשי תאנש

 יײרּפשרעּפ סָאװ ,ןעגנומיטש עלַאנָאיצַאנישידיי יד ןעקרַאטשרעּפ

 "ירד .טנעגּוי רעשימעדַאקא רעד ןעשיװצ רֶקיעֹּב ךיז ןעט

 ָארּפ רעגנוי רעד ןופ סַארגָארּפ םעד ןעדליּב ןעגנוזָאל-טּפױה

 יַאלימיסַא ןעגעג ףמַאק :ךיירטסע ןיא גנּוגעװעּב רעשיטסינויצ

 .ָאלָאק ןּוא להיפעגטסּבלעז ןעלַאנָאיצַאנ ןופ גנּוקרַאטשרעּפ ,עיצ

 ,561851600הת21026/0ח" גנוטייצ ןייז ןיא .לארשי ץױרא ןיא עיצַאזינ
 ןוא רעקסניּפ ןופ דימלּת רעכיירטסיג רעד טריגַאּפָארּפ (1885)

 ןוא עשיטסיניצ םיוּב נר יב ן| ת נ .ר ד  ןיקסנעלָאמס
 רעכלעו ,ר ע ד זיא םיוּבנריּב ,ןעידיא עשידיינלַאנָאיצַאנ

 .ייא ,ענרעדָאמ ַא םזינויצ-יבבוח םעד ןעּבעג וצ טווורּפעג טָאה
 םעד טרהיפעגניא רעטשרע רעד טָאה רע ,םרָאפ עשיאעכָאר

 רעטנּוא .'םויבבוח, ןעשינלטּב םעד טָאטשנא "םזינויצ, : ןימרעט

 .לעוו ,עיגָאלָאעדיא יד טריזילַאטסירקסױא ךיז טָאה העּפשה ןייז

 .עװעּבצ רעשיטסיניצ רעד ןעבעג ּוצ ןעזעװעג ןעטױא ןיא עכ
 | .םרָאפ עשיטַארקָאמעד:לַאקידַאר ַא גנוג

 ;רושָארג רעד ןיא ןעקנַאדעג) ענייז טלעקיװטנע םיוּבנריּב
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 ס'לצרעה טימ .גיטייצכיילג טעמּכ 1893 רהָאי ןיא ןענישרע זיא סָאװ
 ,סוס ןט8ופ0תס :רושָארּב יד רעטעּפש רע טגיירש "טַאַאטשנעדיײ,

 יסָאק רעד טימ טריזימעלָאּפ םיוגנחיּב רעכלעוו ןיא - /1066ץ6"
 ןענופעג ּוצ טוורּפ ןוא םזילַאיצָאס ןיא גנוטכיר רעשיטילָאּפ ץמ
 .םזינויצ ןֹוא םזיסקרַאמ ןעשיװצ גנּודניברעפ עגיטסייג א

 טעדליּבעגסױא ךיז ןעּבָאה "המידק, רעניװ רעד ןיא

 ןעּבָאה סָאװ .רעקימעדַאקַא עלַאנָאיצַאנ:שידי ןּופ ןעגנַאלַאפ .
 ןעטעטיסרעװינוא ןופ עטכישעג רעד ןיא לָאמ ןעטשרֶע םוצ
 ןופ דובּכ םעד דנַאה רעד ןיא דרעװש ַא טימ טקידייטרעפ
 .טריטורקער ךיוא ךיז ןעּבָאה רענ'המידק יד ןופ .קלָאפ ןעשידיי
 ןופ .,ךיירטסע ןיא םזינויצ ןּופ ןעטסידנַאגַאּפָארּפ עגיטסייג יד

 יד ןענהָאמרעד ָאד ןעמ ףרַאד רעּוט עשיטסינויצ עּפורג רעגיזָאד רעד
 סָאװ ,רערינש ןּוא שעקָאק ,רעריב :עטסעטנענימָארּפ יירד

 .גנוגעװעּב ס'לצרעה ןיא עלָאר עדנעטיידעּב ַא רעטעּפש .ןעליּפש
 ןיא קירפייא ןעמ טריטוקסיד 1896-1893 ןערהָאי יד ןיא

 ןופ טײקידנעװטױנ רעד ןעגעװ ןיװ ןיא ןעזיירק עשיטסינויצ יד
 .םעד רעטנוא זיא ןיװ ןיא .סערגנָאק ןעשיטסינויצ ןעסיורַג ַא
 .צעֿפס ַא 1893 רהָאי םגיא ןעמוקעגרָאפ םיוּבנריּב- ןופ ץיזרָאפ
 ,יטסינויצ ַא ןופ ןַאלּפ םעד טעמדיװעג ,ץנערעפנָאקירָאפ עלעי
 ןערילּומרָאפ רָאלק, טפרַאדעג טָאה רעכלעװ ,סערגנָאק ןעש

 ןּוא .'םזינויצ ןעשיטסיאַאדּויןַאּפ ,ןעשיטילָאּפ ןופ ןעליצ יד
 ןעמּוק ן'רַאפ ןערָאװעג ףיר ןעדָאּב רעד ןי װ ןיא זיא ױזַא
 ר ,ףערהיפ ןעלופטנַאלַאט ,ןעסיורג םעד ןופ

 עיסוקסיד ַא ןערהיפ ּוצ ךַאז עגירביא'נא תמאַּב זיא'ס
 ,ךפיהל רעדָא עטכישעג יד טפַאש רערהיפ רעד יצ ,םעד ןעגעװ
 יד זיא ,ןתמא רעד ןיא .רערהיפ םעד טפַאש עטכישעג יד
 יהיפ רעד יװ ,רערהיפ רהיא ןּופ קיגנעהּפָא ױזַא דָארג הפוקּת
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 ,ןעהילּבפיוא ןענָאק לָאז ןעמָאז רעד ידכב .המוקת ןייז ןּופ רער

 .ךילדנירג ןּוא ףיט ןערעװ טרעקַאעגכרוד רעהירפ ךרע יד ןּומ

 .ידי רעד ןופ עקרק רעד זיא טרעדנוהרהָאי ןעט:19 ןּופ ךשמג
 :ָאיצַאנ ןּופ ןערָאװעג טרעקַאעגכרּוד לָאמטּפָא טייקכילקריו רעש

 ןוא ןעדי דצמ ןעגנופערטש ןּוא ןעגנּומערטש עשיטסינויצ:לַאנ

 םעד ןעּבָאה תֹוחּּכ עכילרעסיא ןּוא עכילרעניא ,ןעדיי.טשינ
 יאֹּב רעד .ןויצ ןּופ גנוטכיר רעד ןיא ןעּבירטעג םויק ןעשידיי

 ,ןַאמ רעד טלהעפעג רָאנ טָאה סע ,ףײר ןעזעװעג ןיא ןעד

 ןעפרַאװ דנַאה רעטשטנעּבעג ןּוא רעטײדרג ַא טימ לָאז רעכלעװ

 .עקרק ןעדנעצכעל הילּבפיוא ךָאנ ,םעד ןיא ןעמָאז םעד
 ףיט תורוד עגנַאל ןּופ ךשמּב טָאה קלָאּפ עשידי סָאד

 לָאז הניכש עכילטעג יד ןַא ,ןעזעוועג ללּפתמ ךילרהע ןוא

 ןעּבײלקפיונוצ לָאז סָאװ ,רע ר היפ ןטימ ןיז הּככמ םיא

 ונ ןעקעוווצפיוא ייז ידכּב ,דלעפ-תולג ם'נופ תושביה תומצע יד

 ןיא ןּוא לארשי ץרא ןיא ןעּבעל ןעלַאנַאיצַאנ ,ןעײנ ַא
 .ַארָאּפסַאיד

 !וס.לּכיףֹוס ןענעז תורוד עשידיי עצנַאג ןּופ - תוליפּת יד

 ףיױא טגײשרע 1896 רהָאי םעד ןיא .ןערָאװעג טרעהעגסיוא

 5 צ ר עה רע ד ַָא ע סט ענערַא רעכעלטכישעגישידי רעד)

 רעד ןיא הפוקת עינ ַא ןָא ךיז טּביױה ,טירטפיוא ןייז טימ ןּוא

 | .עי-ָאטסיה רעשידיי
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 לצרעה רָאדָאעט
 .(4899 רהָאי ןופ דליב-לָאמ ַא טױל)



 (1904-1894) הפוקת-לצרעה יד

 -פרעדעב-טלעוו ַא זיא הכולמ עשידיי יד;

 .ףעהעטשטנע ןזומ ןכל טעװ יז ,שינ

 -סיוא ןעטכענ טשרע ןעבָאה סָאװ ,יד,

 ןלעװ ,ןעיירעמיורט ערעזנוא טכַאלעג

 ."ןערעוו טמהעשרעפ ןעגרָאמ

 יד טעדנירגעג ךיא בָאה לעזַאב ןיא;
 ."הבולמ עשידיי

 רערענירטקָאד יד ,םינדחּפ יד ןלָאל;

 עשיטכענק ערעיײז ןפעלש רעטייוו

 עשידיי סָאד .הפרח רעייז ןוא תוגשה

 ערעדנַא וצ 'רעדורב ַא ןייז ליוו קלָאפ
 .טייהיירפ יד טשינ ליװ ןוא רעקלעפ

 | | ."ןעלטעב
 ןופ ווורּפ ַא זיא ,ךיז ן'מכח עשידיי סָאד,

 ןופ לעטשנָא ןַא ןעכַאמ וצ ןעפַאלקש

 -.ןעשטנעמ עיירפ

 ןַא זיא םזינויצ רעד ,ןעררעה עניילמ, |
 "!גנוגעוועב ענייר-שיטע

 ןופ גנוטרָאװטנַארעפ יד זיא סיורג יון;
 -עג ךימ ןעבָאה סָאװ ,ןעשטנעמ יד

 ,ףָארטש יד זיא ןיילק יװ ןוא ,טרעטש

 "!ךַאפרעד ייז טפערט סָאװ

 .תבש רעד ןעזעוועג זיא םזינויצ רעד,
 | ."ןעבעל ןיימ ןופ

 ןיימ בָאה ךיא ,לארשי ץרא רימ טסירג,

 ָוָהְלָאפ ןיימ רַאפ ןעבעגעגקעװַא טולב

 .לצרעה רָאדָאעט



 הפוקת ןייז ןוא גיהנמ רעד | (16

 ןעטערטעגפוא ןיא 9 צר עה רָאדָאע ט  תעשג
 םּוטנעדי ם'גיא טָאה ,ענערַא .רעשירָאטסיה:שידיי רעד ףיואי
 רעֶלַאנָאיצַאנ ןופ ,והבו ּוהֹּת ןּופ טייצ.תושמשה-ןיּב ַא טשרעהעג)
 טעמּכ טָאה םוטנעדי-ברעמ סָאד .שּואי ןעגיטסײג ןּוא הדירדי
 ,לעדנעמ יד ןּופ ןוורּפ ןעגילָאמַא םעד ןעפעגעגפיוא ירמגל
 ןעסיװצ עזעטניס ַא ןענופעג וצ ס'רעדנעלדירפ ןּוא ס'נהָאז
 ןיעדויּפ ןעגנַאגעג ןיא'ס ןּוא טייקשידיי ןּוא טיײקשיאעָאריײא
 .חעימט רעגידנעטשלּופ ַא וצ געװ םעד ףיוא ןיעדוי אלג ןוא
 ןופ ךעלטשער ןעטלַאהעג ךָאנ ךיז ןעּבָאה טרָאד ןּוא ָאד רָאנ
 זיא סָאװ ,לארשי.תמכח רעדנעצנעלג ןּוא רעשינויח לָאמַא רעד
 רעשידיי רעד ןּופ ןערָאװעג ןעסירעגצָא ןּוא ןעקורטרעפ טציא
 עיִצילָאװער רעשיזיױצנַאװפ רעד ןּוּפ רוד רעד ,טײקכילקריװ
 ןּוא רעשירָאטסיה-שידי רעטלַא רעד טימ טבעלעג ךָאנ טָאה
 טָאָה םהיא ןָאנ רוד רעטײװצ רעד ,עיצידַארט רעזעיגילער
 רעטירד רעד ,עיצידַארט רעד רַאפ טעטעיּפ ןיולב טַאהעג ןיוש
 רעטרעפ רעד ןּוא טעטעיּפ רעד רַאפ טעטעיּפ טַאהעג טָאה רוד

 ךיוא סָאד ןיוש טָאה טרעדנּוהרהָאי ןעט.19 ןופ ףוס םוצ ,רוד -
 ןעכלעװ ,רוד רעד ןעועװעג זיא'ס ,טגָאמרעפ רהעמ טשינ
 ןעגירטעג ךיז ןופ סָאה סָאװ ,רוד סעד, ,סלַא טריניפעד טָאה'מ
 .,"םוטנעדיי ןּופ ןעטָאש ןעדעי

 .רעלַאנָאיצַאנ;שילַארָאמ רעד ןעגנַאגעג ןיא'ס טײװ יװ
 סָאװ ,טְקַאפ רעד ןעניד ןעק ,םוטנעדי;ברעמ ןופ לַאּפרעּפ

 .צוִפ רעד יװ ,דײ רענעּבעגעגרעּביא ןּוא רֶעיײרט ָאזַא וליפֲא
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 ןײלַא .טָאה שימערק ףלָאדַא "סנַאילַא; רעזידַאט ןופ טנעדיש

 יז ןענעז דנעפערטּוצ .רעדניק ענײז דמש םוצ טרהיפעג

 :עַארזיא יד, :רוד-.ןּבַא ס'עימערק טביירש סע עכלעװ ,רעטרעוו

 ןרעייטש ןייא ןעריסַאק ךיירקנַארפ ןיא סעירָאטסיסנָאק עשיטיל

 ןעלהָאצ ּוצ ידכּב ,ץעװצ םעד ּוצ רָאג ןעסָאנעג-סנעּבױלנ יד יב

 סָאד ."הרימז רכש םינוח יד ןּוא הקיתש:רכש םינּבר יד

 ןעגעװ ןעּבײרש טנָאקעג ןעמ טָאה ,יונש ַא ןָא טעמכ ,עבלצז

 -- ,וװ .זַא ןוא ןעשינעילַאטיא ,ןעשילגגע ,ןעשטייד םעד

 םוטנעדיי-ברעמ עטריּפיצנַאמע ןיא עטרילימיסַא סָאד ,םּוטנעדיי

 2מַא יװ ,לענשג :קנַאדעג ןייא ןופ ןערָאװעג טשרעהעּב ןיא

 ןעטליופרעפ ןּוא ןעטלַא ןעגיזָאד םעד ןּופ סױרַא ןעטסלענש

 ןעלַאפעצ ןעגרָאמ רעדָא טנײה ךיז טעװ סָאװ ,ןיגּב:םוטנעריי

 ךיז טָאה עיכרַאנַא עגידנעטשלופ ַא .,'פעק ערעזנוא רעגיא

 םּוטנעדי.טלעװ ןּופ ןעלייט ענלעצייא יד ןעשיוװצ טיירפשרעּפ

 רעד ,חכיסגנוגינײארעפ םּוש ןײק טריטסיזקע טשינ טָאה'ס ןוא |

 ךיז ןעּבָאה רעשילגנע רעדָא רעשיזיוצנַארפ רעד ,דיי רעשטייד
 *גנע ןּוא ןיוצנַארּפ ,שטײד ןעשיא'וג םוצ ףעטנהענ טלהיפעג

 | | ,.רעדירּב עשיאעּפָארײא.חרזמ יד יצ יװ ,רעדנעל

 ןוא ןעגנומערטש עלַאנָאיצַאנ ןוא עשיטסינויצ.יבבוח יד

 .רהָאי ןעט19 ןופ ףוס םוצ אשָארײאיברעמ ןיא ןעגנוּבערטש

 ,עטניא ןופ ןעּפורג עניילק טשרעהצב ןיױלּב ןעּבָאה ,טרעדנוה

 :ָאטשעג ןָאלסולפנײא ןּוא ןָאלטכַאמ ןענעז ןּוא ןעטסילַאוטקעל

 ,םוטנעדיײברעמ ןּופ דנַאטשוצ-הדירי ןעגיריטהט םעד יּבגל ןענ

 טשינ עגַאל יד ןיא םּוטנעד ײ.ח רז מ ןיא ךיוא

 עלַאנָאיצַאג עלּופסגנונפָאה עטשרע יד ךָאנ .,םּוג ןעזעװעג

 .קעסנָאק ַא סלַא ןעמוקעג רקיעּב ןענעז סָאװ ,ןעטירשטרָאפ
 .טנע ןיא ,1884-1881 ןעמָאיגָאּפ יד ןופ אצוילעוּפ רעטנעװ
 טָאה סָאװ ,טײקכַאװש רעלוה-שּואי ַא ןופ עזיוּפ ַא ןענַאטש
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 ןערָאװעג טרעּבָארע ןיא סָאװ ,ץֶלֲא ןעטכינרעֿפ ּוצ טהָארדעג
 יגָאּפ יד ךָאג ,ןערהָאי רע80 יד ןופ ןעטײצ.םרוטש יד ןיא
 ןיא ,עּודיּכ ןּוא ,גנורעדנַאװסיױאנעסַאמ ַא ןעמוקעג זיא ןעמָאר
 ןעדנוּברעפ עיצַארגימענעסַאמ עדעי עטכישעג רעשידיי רעד ןיא
 . ,ןעסיזירק עגיטסיג עפיט טימ

 ןיא גנוגעװעב עשיטסינויצייבנוה ןוא עלַאנָאיצַאנ יד
 .ףעפ ןּוא ןָאלטכַאמ םיכרדה תשרּפ לע ןעּבילּבעג ןעהעטש

 .ןוצייבבוח עדנערהיפ יד ןּופ רענײא ,ימ ע .} פ .טלעפייװצ
 ן'פיוא םוטנעדײ . חרזמ ןופ עגַאל ענידסלָאמַאד יד טרעדליש

 םישּוריג ןּופ םעטסיס ַא טשרעהעג טָאה ץוחמ, :ןפוא ןעדנעגלָאפ
 סָאװ ,תורזג עײנ ןענעישרע ןענעז גָאט-רַאפ;גָאט ,תופידר ןוא
 ןעדי רעדנעזיױט רעגילדנהעצ ןּוא רעטדנעזיוט יינ ןעּבָאה
 םנטנעדיי ןיא ,םינּמּבמ ןּוא .טיױרּב לעקיטש סָאד ןעסירעגקעװַא
 ,עיצַארענעגעד ןוא עיצַאזילַארָאמעד ַא טשרעהעג טָאה ,אפוג
 ,םוטגעדיי ןופ ןעּפָאלטנַא ןעגעװ עלַא ףיוט ןיא ץנעגילעטניא יד
 "עג טָאה יז .הנחמ רעטקירדרעטנּוא ןּוא רעכַאװש רעד ןופ
 ףַאפ ןעכּוז רּוטלּוק ףעשיסור רעד ןּופ ףליה רעד טימ טלָאװ
 ,קלָאפ ןעּכילקילגנּוא םענעגײא ם'נופ אנוש םייּב החונמ ךיז
 ם'נּומ ןײּפ יד טלהיפצג ןעּבָאה סָאװ ,ןיז עירט עגינעװ יד
 טָאּפשעגּפָא ןּוא טכַאלעגסיוא ןערָאװעג ןענעז ,ןעשטנעמ ןעשידיי
 רעגָא ,ןעטילָאּפָאמסָאק עגיצרַאהטײרּב יד ןוא םידגוּב יד ךרּוד

 ןעזעװעג זיא ןויצ'יבבוח ןּופ עפורג עיירט עגיזָאד יד ךיוא
 / ףעד .יבגל ןָאלטכַאמ טײקנעּבעגעגרעגיא רעצנַאג רהיא  ייּב
 .ץרא ןיא בּושי רעד ;לַאעדיא רהיא ןופ עּבַאגפיוא:עיצַאזילַאער

 טשיג טָאה'מ ןּוא סיזירק ןטסנרעינַא טכַאמעגכרּוד טָאה לארשי
 רעטריצילּפמָאק ןוא רערעװש רעד ןופ געװסיוא ןייק ןעהעזעג
 ןוֿפ גנוציז 8 ףָיוא ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז רימ : ,עגַאל

 עיצַאגגיזער ןּוא גָאטהעװ טימ ןעּבָאה ןוא "טעטימָאק רפסעדָא
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 ,טלהימעג ןעגָאה רימ ,ןעועדנַא םעד ףױױא רענײא טקּוקעג

 ןעכלעװ ןּופ ,טקנוּפ 8 ףױא ןהעטש ןעּבילּבעג ןענעז רימ זַא
 ןעניפעג ללכּב ןעמ ןָאק יצ ןּוא .רעטײװ טשינ ןענָאק רימ
 ןטרעוװילגרעפ ןיא קלָאפ ןּופ ץרַאה סָאד ןעװ ,געװ ןערעסעּב ַא

 ,קרעװ ץנַאג רעזנוא זַא ,קּורדניא םעד טַאהעג ןעגָאה רימ |

 דלַאּב טעװ ,דוסי ןעטסעפ ןייק טַאהעג טשינ ךָאנ טָאה סָאװ
 ט אה ש' אי ַא ןּוא .ןעכערּבנעמַאוּוצ גיּביא ףיוא ןוא

 רע צרע ה על ַא טּפַאכעגמּורַא
 .ןיב רעשיגַארט ןוא ףערעװש רעגיזָאד רעד תעשּב

 רָא ד ָא ע ט קלָאפ ןעשידּוי םּוצ ןעמּוקעג ןיא עזיוּפ:תועמשה
 .לעװ ,םזיטימעסיטנַא םעד ּבילוצ רע זיא ןעמוקעג ,לצ רע ה

 ,ַאמָאריײא.ברעמ ןיא ךיוא ןעװשוּב ּוצ ןעפױהעגנָא טָקה רעכ
 סָאד טּבירש רע יװ ,ןלצרעה טָאה עידעגַארט-סופיירד יז
 ןעגצװ לָאמַא טָאה יױדרָאנ סקַאמ .,טסינויצ ַא רַאפ טכַאמעג ,ןײלַא

 ערעזנּוא ןיא החונמּב ןעסעזעג ךיז ןענעז רימ, :טגָאזצנ םעד

 ןּופ ןעפרָאװעג ןגוא ּוצ ןעמ טָאה גנילצוּלּפ תעשּב ,ןעטעניבַאק

 ןיא ןעּביױש יד ןעכצרּבעצ ןעּבָײה סָאװ ,רענײטש סָאג רעד
 ןענעז רימ זַא ,טנהָאמרעד זנוא ןעּבָאה ןּוא רעטסנעפ ערעזנוא
 .ןעדיי

 קלָאמ ןעשיזי ןופ טײװ ןענַאטשעג ןיא רעכלעװ ,לצרעה

 ןעלַאינעג ןײא טימ טָאה ,עיצידַארט ןיא טפַאשנעסיװ ןייז ןּוא
 םירקיעה רקיע ןטכילטגעגיייא םעד ןעװעג סכוּת קילפ-רעלדָא
 רעטרעװ עשירָאגעטַאק ,עטסעפ טימ .עגַארּפ רעשידי רעד ןופ
 ;טלעװ רעשידיי.טשינ ןּוא רעשידיײ רעד רַאפ סָאד רע טרעלקרע
 ןיק טשינ ןּוא עלַאיצָאס ןייק טשינ זויא עגַארפױעדי יד ,

 ערעדנאפ יד ײס ,ענײא יײס טגָאמרעפ יז םגה ,עגארפ עזעיגילער
 יוכפ ןוא ,עגַארּפ על ַאנָאיצ ַאנ ַא זיא יז ,גנוּצרַאפעּב
 יטלעװ ןּופ ןינע'נַא רַאט ןעכַצמ יז ןעפ ףרַאד ,ןעוײל .ּוצ יז
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 יד ןופ טָאר םיניא ןערעװ טרעפטנערעפ ןּומ .יִז ואװ ,קיטילָאש .
 | + ."ץלָאפ ןייא ,קלָאפ ַא ןענעז רימ ,רעקלעפ.רוטלוס

 ײצנָ;מעָאטױא, ס'רעקסניּפ ןּופ גידנעסיו טשינ ,לצרעה
 ייד ּוצ ןעמוקעג עיציאוטניא רעשיאיבנ ןייז טימ ןיא ,*עיצַאּפ
 ,ןויצ.יבבוח יד ןופ רעצױרָאפ רעד יװ ,ןעגנורהיפטסױא עּבלעז
 ןוא עשיטילָאּפ יד טגנערּבעג םזינֹיצ םוצ ןעּבָאה ץ'רעקסניפ
 טָאה ן'לצרעה ,םּוטנעדיײ:חרזמ םעד ןעגעג תופידר עשימָאנָאקע
 ןּופ גנורעדינרעד ע ש יל ַא ר ָא מ יד טרהיפעגּוצ םזינויצ םוצ
 ,ןענַאטשרעפ לצרעה ךיוא טָאה ,רעקטניּפ יװ .םוטנעדיײ-ברעמ
 .נעדי יד ןצזיל טשינ ןָאק עיצַאּפיצנַאמע רַאּפ ףמַאק רעד זַא

 - לצרעה טּבײרש -- דנַאל ןעדעי ןיא טייהרעמ יד, ,עגַארפ
 ,דנַאל ט'ניא רעדמערפ רעד ןיא סע רעװ ,ןעדיישטנע ןָאק
 ןעמ ןומ ,ױזַא ּבױא ןּוא "!טכַאמ ןּופ עגַארפ יד טּושּפ ןיא'ס
 .ַא פ ַא ןעכַאמ קלָאפױעדיי ןעטײרּפשעצ ןּוא ןעטייזעצ םעד ןופ

 סָאװ ,עײנ סָאד ןיא סָאד .רָאטקַאפ.טכ ַאמ ןעשיטיל
 טגָאועגסױרַא ט שינ זיא סָאװ ןּוא ןעװעג שדחמ טָאה לצרעה
 ףעד ,ץרעקסניּפ ךרּור טשיג ןּוא ץסעה ךרוד טשינ ,ןערָאװעג
 טהּורעּב עיגָאלָאעדיא ס'לצרעה ןופ ּפיצנירּפ;דנּורג רעטײװצ
 סָאד טרעלקרע לצרעה ,עיּפָארטנַאליפ ןּופ עיצַאגענ רעד ףיוא
 ןוא "!רערָאנש טפַאש טײקיטעטליואװ, :שריה ןָארַאּב םעד רַאפ
 ןה עג ר עביא ןומ' מע :גנוַטל.ףמטֹק עיינ יד טפרַאװ רע
 יט ילָאּפ םּוצ םויגויצ ןעשיּפָארטנאליפ ןופ
 ַא ןיא לצרעה זַא ,ךילריטַאנ ןכל זיא'ס ."!םויגויצ ןע ש
 םעד ,עיצַאזינָאלשק ןויצייבבוח רעכילנילק רעד ןּופ רענגעג
 ערעסערג ףיוא ףיו טציטש סָאװ ,םיבבוח ןּופ ליּפש.רעּגָאהּביל

 ליװ לֵצרעה .,םידיגג ןּוא םיריבג דעמ תובדנ ערענעלק רעדָא
 .עג ַא ןערהיפכרוד םינּפ יּפלּכ ןּוא ץוח יּפלּכ ,םוטנעדיי םניא
 רעקסניפ ,סעה  .עיִצּולָאװער עלַאקידַאר דוסי םנּוּפ ,עגידלָאװ
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 ,ןעגעגַאד לצרעה ,ןעטסינָאיצולָאװע ןעזעװעג ןצנעז -- םעה-דחַא
 רעסיורג רעד -- םוטנעדײ םעד יּבגל ןּוא םוטנעדיי ם'ניא ןיא
 רקיעַּב םיא ײּב ויא טַאַאטשנעדיײי ןּופ יוּב רעד--.רענָאיצולָאװער
 רעד ןּופ טסאיױוטנע רעסײה סלַא ןּוא קינכעט ןּופ עגַארפ ַא
 .רעּביא עגידנעטשלופ יד רע טָאה קינכעט רענורעדָאמ ,רעינ
 ןענָאילימ ןעריטרָאּפסנַארטוצרעּבירַא ךילגעמ זיא'ס זַא ,גנוגײצ
 .הָאי עטלײצעג רָאּפ ַא ןופ ךסמּב טַאַאטשנעדי םעֶד ןיא ןעדײ
 "טאַאטשנעדײ, ןײז ןיא ?צרעה זנוא טיג קעװצ םעד וצ .ןער
 ןעשידיי םעד ןערידיװקיל ּוצ יװ ,ןַאלּפ ןעטריזיצערּפייונעג א
 ןיא ןערהיפוצרעפירא םיא ידכב ,רעדנעל:תולג יד ןיא ץױעּג
 וי - | .ךגַאלנעדיײ עיינ סָאד

 ןטגנולקעג ןַאלּכ ס'לצרעה טָאה שיטָאסּוא.לענָאיצַאסנעס
 .ןערהָאי רע:90 יד ןיא רוד ןעשידײ םעד ןופ ןערױא יד ןיא
 ךס ַא ןעּבָאװ ,טיוט ס'לצרעה ךָאנ ןיוש ,רעטעּפש ּוליפֲא ןוא
 .עטשרעפ טגָאקעג טשינ ןעטסינויצ ענעבעגעגרעּביא ןּוא עשסּוג
 ןעּבָאה יז .ןַאלפ ס'לצרעה ןופ גנואװש ןעזעידנַארג םעד ןעה
 רַאפ ןעטלַאהעג םויק.תולג םעד יפגל ס'לצרעװ םזימיסעפ םעד
 .כָנרטעֿצ ּוצ ןעזעװעג הטֹונ ןעגעז ןּוא ןעצירטעגרעּביא קרַאטש
 ױזַא טָאה ?צרעה ןעכלעװ ,םירצמ תַאיצי םענרעדָאמ םעד ןעט
 .עטיל ַא סלַא ,"טַאאטשגעדײ, ןייז ןיא טריציקס שיטסילַאער
 גנולקיװטנע עשירָאטסיה עלַאער יד רעכָא .עױַאטנַאֿפמ עשירַאר-
 .יטכערעג ןעבעגעג ן'לצרעה טָאװ טרעדנוהרהָאי ןעט:20 ןיא
 .לג טסינ ךיז טָאה רענײק עכללװ ,סָאמ רעסױרג ַאזַא ןיא טײיק
 .נעדי ןעשיסזר ןופ ןברוח רעד טשרע .ןײז רעשמ ּוליפַא טנָאק
 .געדיי ןעשטײד ןופ טצעלוב ןּוא ,ללכּב םוטנעדיײ.חרזט ןופ ,םוס
 ּוליפַא ,עלַא רַאמ טריטנעמױקָאד ךילטײד ןוא רָאלק טָאה ,םוט
 ןיא'ס ףיט ןֹוא גיטכעמ יװ ,טסײג ןיא עמירָא ץגַאג יד רַאֿפ
 ,עװצג טלָאװ שרעדנַא יװ .קילג רעשיאיבנ ס'לצרעה ןעזעװעג

 א
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 .חרומ יד ןעװ ,םוטנעדיײיטלעװ םנופ עגַאל עגיטנייה יד ןעז
 ס'לצרעה ןעטלָאװ ,טרפּב ןעדיי עשיסור יד ןּוא ,ללכּב ןעדיי
 םניא גנולדיזרעּביא;ןעסַאמ ַא ןעגעװ ,196 רהָאי ןּופ ןַאלּפ
 .קערש יד ןעמוקעג ןצנעז'ס ריופעב ,טריזילַאער ,טַאַאטשגעדיי
 ןּוא עשיטילָאּפ יד ןּוא המחלמ.טלעװ רעד תעשּב תֹוטיחש עכיל
 , ,חמחלמ רעד ךָאנ סעפָארטסַאטַאק עשימָאנָאקצ

 לצרעה רָאדָאעט טָאה שוח ןעשיטעפָארּפ ,ןעלַאינעג ַא טימ
 םניא טָאה רע ,גגולקיװטנע עשירָאטסיה יד ןעהעזעגסיוארָאפ
 רַאט ןעגנערב עגַארפנעדיי יד לָאזמ ןַא ,טגנַאלרעֿפ 1896 רהָאי
 טָאה רעטעּפש רעטנעצרהָאי טשרע ,רעקלעפ יד ןופ םּורָאפ םעד
 .רעקלעמ ןּופ םרָאפ רעד ןיא טגיטעטשעב סָאד טײקכילקריװ יד
 עיזַאטנַאפ עשיחישמ יד ,ַאניטסעלַאּפ רעביא טַאדנַאמ ןוא דנוּב
 טייצ רעד ןּופ ךשמפ ךיז טָאה רעטעש:"טַאַאטשנעדײ , םעד ןופ
 עצנַאג יד יװ  ,רעשיטקַארּפ ןוא רעלַאער ןעזיװעגסױרַא
 .ָאנָאקע ,ןעריקנַאֿפ עשידיי ןופ גנורהַאפרע ןּוא המכח:סנעּבעל
 טָאה טשינרָאג ןופ ,רעקיטקַארּפ ענעפורעגױזַא עלַא ןּוא ןעטסימ
 רעגיטכעמ ןײז טימ םזיִנֹיצ םענרעדָאמ םעד ןעפַאשעג לצרפה
 ןעדליב סָאװ ,ןענַאגרָא ןוא סעיצוטיטסניא עלַא טימ ,גנוגעװעב

  .רָאיטלעװ רעשיטסיניצ רעד ןּופ טנעמַאדנופ םעד טנייה זיִּב -
 | יי ,עיצַאזינָאג

  עדנעגונעג ,עדנעּפטשסיוא ןַא ןעּבעג וצ ָאד רעװש ןיא'ס
 ,טייקכילנעזרעּפ רעלַאינעג ןּוא רענעּבַאװרע ַאזַא ןּופ גנוצַאטּפָא
 ןעגעװ טפרַאדעג טלָאװ'מ .לצרעה רָאדָאעט ןעזעװעג זיא'ס יװ
 .רהָאי ןיא לָאמנײײא רָאנ לײװ .רעדנעּב עצנַאג ןעּבײרש םעד
 .ילַאודיװידניא ערַאגרעדנואוו ַאוַא ןעריוּבעג טרעװ רעטרעדנוה
 ןייז ןיא טָאװ קלָאפ עשידי סָאד .תגרדמ ס'לצרעה ןּופ טעט
 'רעּפ ךס ַא סַאהעג טשינ עטכישעגיָארָאּפסַאיד רעגירהעיש0
 ןיא ןעהעטש ּוצ יואר ןעזִעװעג ןעטלָאװ עכלעװ ,ןצטייקְכיִלְנעז
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 ןעסױא טשינ ַאד ןענעז רימ .לצרעה רָמדָאצע סיט הייר ןייא
 א טנײה ןיא םוינויצ רעד .טלוקןענָאזרעפ ַא ןעבײרט וצה

 ןיא טלעצרָאװעגנײא ףיס ןוא קרַאטש ,טעטילַאער עקיד'תושמינ

 טשינ ןפֹוא םושב ףרַאדפ3 רע ןוא טײקכילקריװ רעשידיי רעד

 טכצרעג ךָאד זומ'מ רעגָא ,רעטעש ןײז ןּופ זָאטטָאּפַא ן ןעּכָאה
 ששח םעד ּבילוצ טשינ רָאט'מ ןוא ,לצרעה רָארָאעט יבגל ןיז
 טגניװצעב סָאװ ,סָאד ךיז ןיא ןעקירדרעטנוא ,טלוקנענָאזרעפ ןופ
 טעמּפכ ,עכילרפה ַא .טײהוהַאװ ןוא טיײקכילרהע ןײז טימ ןנוא

 ינוא ןּוא רעסיורג רעזנוא ךָאד ןיא גנוניישרע עכילשנעמרעביא
 .תודוס ,רערַאּברעדנואװ ַא סעּפע .ןעזעװעג רערהיּפ רעכילסעגרע
 .וצעּב ,ןלצרעה ןופ טלהַארטלעעגסױרש טָאה ףיאולפ רללומ

 טימ ךיז ןעמָאה סָאװ ,עלַא ןופ תמשנ יד ןוא המ םעד קידנרעג
 ןוא ןעטַארעטיל ,ןעדייטשינ ןּוא ןעדי .ןעפָארטעגּפיונוצ םיא

 ןעגינעק ןּוא ןערָאטסינימ ,םיטרֹוקיּפַא ןוא םינבר ,ןעשַאנגַאמ
 רעד ןעגעװ גנוקיצטגע ןוא גנורעדנוארהעב טימ ןעדער ) עלַא
 ,ן'לצרעה ןיפ טײקכילגעזרעּפ רעפילרעה ,רעכילנהעװעגרעסיוא
 עכלעװ טימ ,ןעשנעמ עלַא ןוטעגנָא רע טָמִה ףוספ 8 סעטע
 תונורכז יד ןענײל רימ רהעמ סָאװ .ןעמוקעגמיונוצ ךיז ןיא רע

 ןנוא יב טסקַאװ רהעמ ץלַא ,ןלצרעה ןעגעװ ןעגנורעלקרע ןוא
 ןעניל סָא ."טַאַאטשנעדײ, ןופ רעפעש ן'רַאֿפ גנורעדנואמעב יד
 טגָאזעגסױהַא ,לצרעה ןעגעװ ןעגנוניימ עטרעטסיי;עג יד רימי

 ,רעטײװצ רעד םלעהליװ יװ ,רעשרעװ עשיאצּפָארײא ךרוד

 לודבַש ,עירָאגלּוּב ןופ דנַאגידרפפ גינעק ,לעונַשהע רָשטקיװ
 ףימ .ערעדנַא ןוא ןעדַאב ןופ גָאצרעהסיורג ,} ךירדירֿפ ,דיטמח
 יד ןֶעגעו ,ןעטײצ ס'לצרעה וצ 18 ,ןעסעגרעפ ססינ ןעפראד

 טיורטוצ רעד עכלעװ ּוצ ,רעטעגיבלַאה שממפ ןעזעה5ג רעשרצה
 יז רָאפ טָׂשה גנוטיידעב עכלעװ ,ןעטוקעגגָא רערס רָאג ןיא
 +ןיװ ןופ טסילַאגרוש} רעשידײ רעמירַא רעד ןעֿבשמ טנטקעג
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 טניא ןלּבעג ײז טנַאקעג ,טגָאזעגסנייטש'מ ,ןיֹוש הצ טָאה סָאװ
 ץרא ןרד טימ לופ יװ ,ךָאד ןוא זקלָאפ ןעשידיײ ןופ ןעמָאנ
 רעד .,ן'לצרעה וצ סחי רעײז ןעזעװעג זיא גנורעדנואוועּב ןּוא

 ךָאלפיש ןייז ןיא ןעטלַאהעּצ טָאה ,לשמל ,עילַאטיא ןופ גינעק |

 ..ײז עבנַאמ סָאד קידנעזײװ ןוא לשרעה רָאדָאעט ןּופ רליּב סָאד
 יסיוא םיא ןיא ןעטלעז זַא ,ןעצעגעגוצ רע טָאה רעכיזעּב ענ
 .גָאמ ןּוא רערַאּברעדנּואװ ַאזַא טימ ךיז ןעפערט ּוצ ןעמוקעג
 עטמהירעבפ יד ךיוא .לצרעה יװ ,טײקכילנעזרעפ רעשיטענ
 ןאמרעה ,רעלצינש רּוטרַא יװ ,עטרחעלעג ןּוא ךעלעטשטפירש

 י.ךער .י .רד .,סָארּפ ,רהַָּּב ןַאמרעה ,גיײװצ ןַאפעטס ,ןַאמרעדוס
 ןוא ןפ ַא ןּוא רעמײהנעּפָא .פ .טָארּפ ,ןייטש ,? .רד ,םָארּכ ,ךיל
 .רעפ ןערעײז ןעגעװ תּובהלתה טימ ןעלהעצרע ערעדנַא ךס 8
 ,"טַאטטשנעדײ, ןופ רעפעש םעד טימ אשמו עגט ןעכילנעז

 המיקת ַא ןיא טשינ לצרעה טָאװ טקריװעג ןוא טבעלעג
 יד ןעװ ,טייצ ַא ןיא אקוד רָאנ ,טנײה יװ ,טלּוק:רערהיפ ןוֿפ
 ,תֹוחֹומ יד טשרעהעּכ טָאה גנּוסַאפפיואסטכישעג עשיטסילַאירעטַאמ
 יד ,זָאעטָאּפַא-רערהיפ ַא ןּופ וּווִּפ ןעדעי ךילרעכעל קידנעכַאמ
 טזָאלעג קרַאטש רָאג ךיז טָאה גנולעטשנייא עגיטסייג עגיזָאד

 ,ךָאד ןוא .הביבס רעשיטסיגויצ ןיא רעשיד" רעד ןיא ןעלהיפ
 ן'לצרעה יּבגל גנורעדנואװעּב יד ןצועװעג זיא סיורג גידלָאװעג יװ
 "קַׂשפ עגילהעצנּוא יד ןּופ ,לל2 ןּוא דיחי ןעשידײ םעד דצמ
 יז וצ טבױלרע ןיז ָאד ןזנוצ לָאז ,סָאד ןעזײװעּב סָאװ ,ןעט
 ײסקָאדָאטרָא רעשירַאגנוא רעטסואװעפ ַא :םעניײא זיולּב ןעדיט
 דנעזעװנָא לָשפוצ ַא ךרוד זיא בר רעשיטסינויצ-יטנַא ןּוא רעש

 יַאֹב ןיא סערגנאק.ןעטסינויצ ןעטירד ן'פיוא טסַאג סלַא ןעװעג
 ןײז ןָאנ .ץלצרעה טרעהעג ןּוא ןעהעזעג טָאה רע ּןאװ ,לעז
 גנורעטסײגעפ טימ בר רעד טָאה ןרָאגנוא ןיק ןעמוקקירוצ
 ןעבָאה טרעהעגּוצ ,םזינֹויצ ןּופ רערהיפ םעד ןעגעװ טלהעצרעד

5 
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 רע יװ ,ןעפרואװרָאפ םיא ןעכַאמ ַײז ןּוא םינּבר ערעדנַא סָאד

 טָא טשינ רעכיז טיה רעכלעװ ,ןלצרעה ןופ ןעטלַאה ןָאק |

 ןערָאװעג בר רענעמוקעגקירוצ לעזַאּב ןופ רעד זיא ףיורעד ,תּורשּכ

 רע טָאה םיטש רשכילטפַאשנעדײל ַא טימ ןּוא ךיז רעסיוא ץנַאג

 סָאה ,םוטנעדײ ן'רַאפ קילג ַא זיא'ס, :ןעײרש ּוצ ןעּביױתעגנָא

 ,תלילחו סה ,רע טלָאװ ,ד"ײ רעמוופ ןײק טשינ זיא לצרעה

 ןעמוקעגסיוא ןנוא טלָאװ ָאט ,דײ רענעטיהעגּפָא ןַא ,ןעזעװעג

 םע לֹּכ ינפצ ןייז ּוצ ןירכמ ידכּב ,ןעסַאג יד רעּביא ןעפױל ּוצ

 .רעד ,*!חישמ רעטמיטשעב טָאג ןופ רעד זיִא לצרעח זַא ,הדעו

 יד טקירדעגסױא ,טסואװעבנוא ,טָאה בר רעשירַאגנּוא רעגיזָאד

 .ן'לצרעה יּבגל ןעטַאמ.סקלָאפ עשידיי יד ןופ גנומיטש

 יעט יװ ,טײקכילנעזרעּפ עקרַאטש ןוא עצלָאטש ַאזַא רָאנ

 ןיא ןוא טייצ ןײז ןיא ןעטערטפיוא טנַאקעג טָאה לצרעה רָאדָא

 8 יװ ,טקעיָארּפ "ןעשימָאק-שיּפָאטוא, ַאזֲא טימ הביבס ןייז

 ןעכָארּבעגנעמַאזוצ טלָאװ ןָאזרעּפ ערעדנַא עדעי .טַאַאטשנעדיי

 טָאה לצרעה ַא רָאנ .טײקכילרעכעל ןופ טסָאל רעד רעטנוא

 ייטסעגוס ךילנהעװעגרעסיוא ןייז קנַאד ַא ןעגָאװ טנַאקעג סָאד

 .עג לָאמַא טָאה לצרעה .טײקכילנעזרעּפ רעשיטענגַאמ ןוא רעװ

 רעכלעװ ,ןעשטנעמ םעד ןעהעז טלָאװעג טלָאװ ךיא , ;טגָאז

 -.ףיט ןָא םיא קּוק ךיא תעשּב ,ןעמהענ טסנרע טשינ ךימ לָאז

 . ,גנוגײצרעּביא ןײמ טול ,סױרַא םיא רַאּפ גָאז ןוא דנעיושכרּוד

 "ןעגָאז םיא ןומ'מ עכלעװ ,רעטרעװ יד

 ןענַאטשעג לצרעה רָאדָאעט ןיא רהָאי טּכָא עצנַאג טשינ

 ןיפ טַאטלװער רעד רעּבָא ,הנחמ רעטיטסינויצ רעד ןופ שארּב

 ידלַאװעג ַא ןופ םוכס ַא ךיז ןיא ןעגָארטעג טָאה טעּברַא ןיז

 טגנַאלרעפ טָאה סָאװ ,גגוגנערטשנַָא רעכילשטנעמרעביא = ,רעג

 ףע ןיא הָאי טכָא .רֹוד ןצנַאג ַא ןופ טעּבוַא ןיא עיגרענע

 זיפ ןוא זנוא ןעשיװצ ןעטסָאּפ ןעטסכעה ןייז ףױא ןענַאטשעג
 יי יב
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 עשירָאטסיה יד טצַאשענּפָא גינעװ וצ ךָאנ רימ ןעּבָאה טגייה
 סָאד ןעלָאו רימ ליפיו ,טייקכילנעזרעּפ ןייז ןופ טייקסיורג
 .כערעג רעד יבגל טײקינײלק א רָאנ ךָאד סע זיא ,ןּוט טשינ
 ,טיקכילקריװ רצ'תמא ןּוא רעט

 ןופ דנַאּב {ןעטַאבג םניא ץַאלּפ רימ ןעּבָנה גינעװ וצ
 'דנעטעשסיוא ןוא גירעהעג ידכּב ,"םזינזיצ ןופ עטכישעג, רעזנוא
 ןוא טעטילַאינעג רעשיאיגנ רעד ןעגעװ דליּב ַא ןעּבעג וצ
 "נּוא ןוא ןעטיֹורג רעזנוא ןופ טייקכילרעה רעכילנהעװעגרעסיוא
 "נג גיטיונ ןענעז ,טגָאועג יװ ,וצרעד ,רערהיפ ןעכילסעגרעפ
 ןיא ענעדײשעב ַא זיולּב ןעּבעג ָאד ןענָאק רימ ,רעדנעפ עצ
 טשינ טניימ זיא רעכלעװ ,רֹוד ףעזנוא לָאז ,גנורעדליש עצרוק
 עדיטסעגּוס עגידלַאװעג יד ןעלעטשוצרָאּפ ךיז וליִפֲַא ,,תלוכיּב
 ךיא ןוא טײצ ןייז ןיא טײקכילנעזרעּפ ס'לצרעה ןופ העפשה
 .ַארגָאיּבילצרעה ענעדישרעפ יד ןיא ךיו ןעפיטרעפ ,הביבס ןייז
 ןעסיורג ַא טרָאד ןענופעג טעװ רע ןוא ןערַאָאמעמ ןּוא סעיִט

 סָאװ ,ןעשינבעלרעּביא,המשנ ןוא ןעסלוּפמיא עגיטסייג ןופ דצֹוא
 ןוא גנוקיצטנע עטרעטסײגעּב ַא ןעפורסיורַא םיא ייּב ןעלעוו
 גנוניישרע רעזעידנַארג ןוא רעכילרעה רעד יּבגל גנורעדְנּואוועּב
 2 ,לצרעה רָטדָאצט ןופ

 ןיא עגָאגַאניס
 ,טסעּפַאדוב

 סַאג-קַאבַאט רעד ףיוא
 היוה םעד ןופ תונכשב

 לצרעה ואוו
 . ,ןערָאװעג ןעריובעג זיא



 עיפַארנָאיב םילצרעה רָאדָאעט | (19 |

 רָעטירי-.שינאפש א ןופ טמַאסלעג טָשה לצרעה רָאדָאפס
 יעג ןעגנואװצעג עיציזיװקניא רעד ךרוד זיא סָאװ ,עילימ

 ;טנַא רעטעּטש ,ןעּביױלג ןעשיליוטַאק םעד ןעמהענוצנָא ןערָאװ
 םוצ קירוצ ךיז טרתעק יז ואװ ,ייקרעט ןייק עילימַאּפ יד טּפיול

 ןיַאגנוא ןַײק יז טלעריזרעביא טײצ רעד טיפ .תד ןעשידיי
 ןערָאװעג ןעריבעג זיא אז ןימינצ רעדָאע ט
 ןעבעג סאגיקַאּבַאט רעד ףױא ,טסעּפַאדּוּב ןיא 1860 יאמ 2 םצד
 ,רעטסגרע ןַא ןעזעװעג ןיא םקעי רעטָאפ ןײז .להוש רעד
 עסיורג טכַאמעג רע טָאה הלחתמ ,שטנעט ףעטּוג ןוא רעגולק

 .רעפ ןַײז ןעריולרעפ רחסמ םײב רע טָאה רעטעּפש ,ןעטמעשעג

 (טגָאמָביד טײה רעד ןופ) ט עג ַאשז רעטומ יד ,ןעגעמ
 ףעסיוא .יורפ עלופטסייג ןוא ענהעש רהצז ַא ןצוצװעג זיִא
 ,ענילױּפ לרעטכָאט 8 ךָאג טַאהעג ש'לצרעה יד ןעבָאה רָאדָאצט
 ןעװעג יא ןיוהןרעטלע סרָאדָאעט ןיא ןעּכע?:עילימַאֿפ סָאד
 רעמירַאװ ַא ןיא ןעסקשװעגפױא ןיא רָאדָאעט ,ךילקילג רתעז

 דיחיןּב םעד ראפ ,טפַאשּביל ןוא טײקיזָאלגרָאז ןופ ערעפסָאמטַא

 רהָּשי םניא ןעּברָאטשעג יא עניליפ רפטספװש יד) י דָא ד

 ןײז ּוצ בירקמ ץלַא ןענעװעג טײרג ןרעסלע יד ןענעז (8
 ענײא ןעבילגעג רעטעפמש ןזיא עּביל.עילימַאפ עפיט עגיזָאד יד
 ,רעטקַארַאכ ס'לצרעה רָעדַאעט ןופ ןעטמַאשנעגיײא:טפיוה יד ןיפ
 .רוטש רעד תעשּב ןוט ןרעטלע ענַײז טרעטעגרעפ שממ טָאה רע

 טָאה ,ןערהָמי עטצע7 עֵּנײז ןיא טײקיטצט רעשיטילָאּפ רטשימ
 ןייז ןּופ רתק םעד ןעכוזעה ּוצ ידכב ,טײצ ןענופעג דימּת רע
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 ןעגעװ ןעטָארעצ ּוצ ךיז םיא טיפ טסײג םניא ןוא רעטָא
 ,גנודיישטע רעגיטכיװ רעדעי

 יצֹּב טשינ *ירָאד, טָאה גנוהיצרע עשידיי עכילקריװ ןייק
 :ברוד םוצ טרעהעג טָאה ?צרעה בקעי ןּופ זױה סָאד ,ןעמוק
 עשידײ עשיאעּפָארײא:ברעמ עכילגעמרעפ ןּופ ּפיט ןעכילטינש
 רענײמעג ַא סלַא טעטכַארעּפ טרעֶו ךדמש רעד וואו ,סעילימַאפ/

 .יטיזָאפ ןומ גינעװ רהעז ןעמ טיג רעדניק יד רעּבָא ,טַארעּפ
 שיאערבעה לסיּב ַא טנרעלעג טָאה רָאדָאעט .טיקשידיײ רעוו

 ןעסעגרעפ סָאד רע טָאה דלַאּב רעּבָא ,עטכישעג עשידיי ןוא -
 רעטעּפש טָאה גנודליבסיא ר ע ש י ד ײ ַא ןופ ןעלהעפ סָאד
 'עג םרוג טײקיטעט רעשיטסינויצ ןייז ײּב ן'לצרעה רָאדָאעט
 רעד -- .ןעגנוגערפיוא ןּוא ןעשיגדנעטשרעפסימ ךס ַא ןעזעװ
 טסואװעּבטסּבלעז ,טריטנעלַאט רהעז ןעזעוועג ןיא "ירֲאד, רעגנוי
 ,עלוש-לַאער רעד ןיא סָאלק רעטרעפ רעד ןופ .ץלָאטש ןוא
 בילוצ ןעסטרטעגסורַא רע ןיא ,טכּוזעג הלחתמ טָאה רע עכלעוו
 .גערעלקרע ,ןעדי יד טגידילעג טָאה רערהעל ַא סָאװ ,םעד
 ,ךייא טלהעצרעד'מ ,רעגידנעצעג .ח ,ד ,ןעדײה רַאֿפ יז גיד
 זַא ,טקירדעגסיױא .לָאמַא רָאדָאעט ךיז טָאה טגעגוי רעד ןיא זַא
 דנַאל.רעטָאפ רעײז ןיא ןערוהיפמיײהא רעדיװ ןעדיי יד ןומ'מ
 ילעװ ,רערהיפ רעד ןיא ואװ ,טגערפעג םיא טָאה'מ ןעװ ןוא
 ףיוא ןעזיװעג ץלָאטש "ירָאד, טָאה ,ןוט ןענָאק סָאד לָאז רעכ
 *! םע ןיִּב ךיא, :קידגערעלקרע ,ךיז

 טָאה רעכלעװ ,עניליופ ןופ טיוט ן'כָאנ) 1878 רהָאי ןיא
 ,להיסעג ןוא ןעגנוי. ן'מיוא טכַאמעג קורדנייא ןערצווש רהעז ַא
 עט ואװ ,ןיװ ןײק ןרעטלע יד ןצלדיזרעביא (רָאדָאעט ןעלופ
 רעגיטרָא ןַא ףיוא ןערידוטש ןעגױהנָא טפרַאדעג טָאה רָאדָא
 ןעש'דירוי ן'מיוא טריּבירקסניא ךיז טָאה רָאדָאעט .לושכיוה
 גנוטכיד יד רעפָא .טעטיסרעוװינוא רעניװ רעד ןּופ סעטלּוקַאפ
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 .טמירש ןייז .םויױוטס.סּוי רעד יװ ,ןעגיוצעג רהעמ םיא טָאה
 יעװעג דנעגוי רעד ןיא ןיוש ויא טלעװ.עיזָאטנַאפ עשירעלעטש

 / ןיא רע טעדנירג רעליש רעגירהעי:14 סלַא ,סיורג רהעז ןעז
 ,רוטַארעטיל רעד טעמדיװעג ,ןייארעפ .ןעגעלָאק ַא עיזַאנמיג רעד
 רע טקּורד רעגירהעי;17 סלַא .(רימ) "ר י װ, ןעמָאנ ן'טימ
 .טפירש ַא ןעגעװ ט'ּפולח ןּוא ,לעקיטרַא ןעטשרע ןייז םש םוליעּב

 :תונורכז ענייז ןיא טלהעצרעד לצרעה ,ערעירַאק רעשירעלעטשו
 זנוא טָאה (טיוט טעניליוּפ ךָאננ ךָאװ.רעירט רעד תעשּכ,

 טימ רימ ּוצ ךיז טעדנעװ רע ןוא ןהָאק יבר רעד טכוזעּב
 ךיא .טפנוקוצ רעד רַאט ּבָאה ךיא רענעלּפ עכלעװ ,עגַארפ רעד
 ַא ןערעװ ּוצ רעלק ךיא ןַא ,טרעפטנעעג ףיורעד םיא ּבָאה
 "ירפוצנוא טלעקַאשעג יּבר רעד טָאה ףיורעד .רעלעטשטפירש
 יירפּוצנוא ףעטעּטש ןיא רע יװ ,יױזַא טקניּפ ,ּמָאק ן'טיט ןעד
 ,טרעלקרע רימ רֶע טָאה ףוסל .םוינויצ ןימ טימ ןעוועג ןעד
 עטסנרע ןײק טשינ ןיא ערעירַאק עשירעלעטשטפירש ַא זַא
 .עט ךיז טָאה ,ןעהעז רעטעּפש ןעלעװ רימ יװ ,"גנוגיטפעשעּב
 טייקנעדירטוצנּוא רעד טיפ טנכערעג גינעװ רהעז לצרעה רָאדָא
 ןייז ןעננַאגעג ןעליװ רעיײז ןעגעג זיא רע ,רעניגַאר יד ןוּפ
 .טײקיטעט רעשירעלעטשטפירש רעד עגונפ רָאנ טשינ געווי

 רעד וצ לצרעה טרעהעג טנעדוטס:טעטיסרעװינוא סלַא
 ךלֲאּב .תןט:מ" גנודניברעפ.רצקימעדַאקא רעלַאנָאיצַאנישטײז

 .יטנַא יד ןעסץַאװעג סלָאמַאד ןיא'ס .סױרַא רעּבָא רע טערט
 ןרַאגנּוא ןּוא ךײרטסע ,דנַאלשטײד ןיא גנוגעװעּב עשיטימעס
 ןעזיײרק יד ןיא סרעדנוזע ,ערעפסָאמטַא יד טמס'רעפ עכלעוו
 עסיורג יד .ץנעגילעטניא ןּוא טנעגוי רעדנערידּוטש רעד ןיפ
 טלעטשעג ךיז טָאװ ןעניירעפ עשימעדַאקַא יד ןופ טייהרעמ
 יד קידנערעלקרע ,טקנשדנַאטש ןעשיטימעסיטנַאנעסַאר ן'פיוא
 *איבלֲא; עיצַארָאּפרָאק יד .גיהעפ-.עיצקַאפסיטָאס טשינ רַאפ ןעריי
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 ענילינ ?צרעה ךָאדָאעט פ רעטסעווש ןייז טי



 .גטיפ סלֵא ןעד* ןעמהענּוצנָא טשיִג רהעמ ןעסָאלשעמ טָאה
 טָאה רעדילגטימ עשיו" ענעמּונעגגָא רעהירפ יד רעֶּבָא ,רעד

 .לצװ ,לצרעה ,עיצַארָאּפרַאק רעד ןיא ןעביילב וצ טּביולרע יז -
 ,דֹובּכ ןעכילשטגעמ ןיז יּבגל רַאבלהיּפ רהעז ןעזעװעג ןיא רעכ
 :סיױרַא ןיא ןוא הכוט רעגיזָאד רעד ףױא ןעװעג ?תומ טָאה
 ס'לצרעה ןופ רָאטקָאדיזיוה רעד ,"ַאּבילַא; רעד ןופ ןעטערטעג
 סלָאמַאד ךיז טָאה רָאדָשעט זַא ,טלחעצרעד קעּב ,רד ,עילימַאּפ

 .ַאפרָאּפ עשיטיטעסיטנַא יד בילוצ טגידיילעּב קרַאטש טלהיפעג

 ןרעדגָאװסיוא ןעזּומ ןעדיי יד ןַא ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה ןוא ןעל
 ס'לצרעה) ןהָעופלָאװ דוד רעּביא טיג סע יװ ,לארשי ץרא ןייק
 .סינויצ רעד ןופ טנעדיױערּפ רעגידרעטעּפצ ןּוא רבה רעטנהָאנ
 םניא לָאמא קידנקזעלכרוד ,ל?צרעה טָאװ (עיצַאןינַאגרָא רעשיט

 רערהיפ-ןעטימעסיטנַא רענילרעה םנופ עדער:ץעװ ַא 1818 רהָאי
 ךילטנעגײא, :?לעכיּב.ץיטָאנ ןייז ןיא ןעפירשעגנײרַא ,רעקעטש
 ןעגידיײלעּב יוזַא ךיז ןעזָאל יװ סָאװ ,םינָארַאנ ןעדײ יד ןענעז
 םנופ ךוג סָאד ."דנַאל ןצגײאי'נגַא ןעגעװ טשינ ןערעלק ןּוא
 סלַא ,עגָארפנעדײי יד, :גנירהיד ןעטרהעלעג ןעשימיפעסיטנַא
 יעג ןלצרעה ףיוא טָאה "עגָארפ-רוטלוק ןּוא .ןעטיז ,,,ןצסַאר

  טלָאװ הצצימע יװ ,ןיילג, .קורדנייא ןעדגרעטישרע'נַא טכַאמ
 ,םעד ןעגעװ רע טּבײרש יּפֲאָק ןרעּביא ןעגָאלשעג ךימ

 רעד זיא ,טגָאזעג לָאמַט ןיוש ןעבָאה רימ יה ,רעּבָא |
 ןצרָאװעג ןעמוגעג טסנרע טשינ הלחתמ םויטימעסיטנַאיָאעג

 ןענעז סָאד וַא ,טדערעגנײא ךיז טָאװמ .ןעדיי:ברעמ יד ךרוד
 ןעלעװ סָאװ ,רעטלַאלעטיֿמ ןופ ןעשינפהעװכָאנ עטצע7 יד
 ןצנעז ן'לצרעה רָאדָאעט ײּב .ןעדניהשרעט ירמג7 ןוא רדלַאּב

 ןעזעװעג סעיסקעלפער עשוטסינויצ-לַאנָאיּבַאנ עטנהָאמרעד יד
 . דלַאב ןענעו טָאװ ,ןעדָאויּפע עלַאטנעמָאמ ,ענלעצנייא זיולּב
 ןעװ ,רעטעפש טשרע .העּפשה רעטסנרע רעדעי ןָא רעֶּבירַא
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 רעדיװ ןעבָאה ,ןורּברעּביא רצסיורג רעד ןעמוקעגרָאפ ןיא'ס

 ירעפ ,עגילָאמַא יד חומ ןוא המשנ ס'לצרעה ןיא טּבעלעגפיוא

 -סול ןּוא עטכײל יד טָאה ללכּפ ,ןעדָאזיּפע ענלעצנייא ענעסעג

 ךיז ןעלּבירג סָאד ןעגָארטרעפ טשינ ערעפסָאפטַא רעניװ עגיט

 רעגני רעד .עשידי ןיא ןָאנ טרפּב ,ןעמעלּבָארּפ ערעווש ןיא

 םּורַא ץלַא ןּוא גיטסולסנעגעל ןעזעװעג ןיא רָאוָאעט רענחצש

 ,הפיקת:ףעוָאי.ץנַארּפ רעקירטלָאמַאד רעד ןיא טָאה םיא םּורא

 דײרפ טימ טמעטָאצג ,טרעדנוהוהָאי ןעע.19 ןופ ףוס םייּב

 | .ןעגינעגרעפ ןוא גנַאזעג

 יַאוקע עטצעל ענייז לצרעה .ט טגידנע 1884 רהָאי םניא '

 ןײז .סוי ןופ רָאטקָאד לעטיט םעד טמיקעב רע ןּוא סגעמ

 ,גרוּבצלַאז ןיא טלײטעגּוצ םיא טרעװ ץיטקַארע:סטכירעג

 .ךיירטסע ןיא טָאטש.ץניוָארּפ רעשיטנַאמָאר ,רעכילרעה ַא ןיא

 ,ערעירַאק-רעטכיד ַא ןעגעװ לצרעה טרעלק טײצ עסיװעג ַא

 '/טיל ענײז ײּב רעגירפײא ךס ַא רע טעּבוַא לײװרעד רעגָא

 ס'לצרח ָאד ןעהעטשטנע'ס .טכירעג ןיא יװ ,ןעגנּופַאש עשירַאר

 .קיטש.רעטַאעט ןוא ןעקיטירק ,סעידוטס ,ןענָאטעילעּפ עטשרע

 סיורא שזײװ ןיװ ןיא רעדיװ רעטעפש ןוא גריצצלַאז ןיא

 . .טעטיװיטקודָארּפ עשירַארעטיל עכיל:תעװעגרעסיוא ןַא לצרעה

 1085 רהָאי םניא טמּוקעּב *עכילגעטלַא סָאד, ןָאטעילעפ ןייז -

 ןײז ."גנוטײצ רענײמעגלַא רעגיװ, רעד ןיא זירּפ ןעטשרע םעד

 ַא טכַאט *עסערּפ רעײרפ רעײנ, רעד ןיא ןָאטעילעפ רעטשרע

 .טסײג ןייז טימ ,ליטס ןופ ץנַאגעלע רעד טימ ץּורדנייא ןעסיורג

 . טָאה ךײרטסע ןיא .טײקמיט רעשיפָאזָאליפ ןיפ לחיפעג ןעכייר

 ,ןָאט רעטכײלפ רעד טשרעהעג קיטסירטעלעּב רעד ןיא סלָאמַאד

 רו ט ר ַא ןעזעװעג ןיאס ךעטסימ רעלַאינעג סנעמעװ

 ןעגעגַאד לצרעה .(טצרַא :ףורעּב ןופ ,דיי רעגיװ ַא ר ע 5 ציג ש

 יָאליס ןימ גנומיטש ַא טרהיפעגנײרַא ןענָאטצייצפ ענייז ןיא טָאה
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 רעליש-ע ױ אנמ י} םֵלֵא לצרע ה



 ּוצ ןענַאטשרעּפ רע טָאה ײּברעד ןיא ,עיסקעלפער רעדנעריפָאז |

 ןוא ליטס ,םרָאּפ ןעשיװצ עינָאמרַאה ערַאּברעדנואװ ַא ןעפַאש
 טַאהעג ןעּבָאה ס'לצרעה ץקיטש.רעטַאעט יד ךיוא .טלַאהניא
 ןיא טרהיפעגפיוא יז טָאה'מ ,ןעסיורג ַא רָאג עכנַאמ ,גלָאפרע
 .עג זיא רדסּכ .טדעטש עשטײד עיעדנַא ןיא ןּוא ןילרעּב ,ןיוו
 ,ס'לצרעה רָאדָאעט טייקטמהירעּב עשירעלעטשטפיוש יד ןעסקַאװ
 שלַאפ רעּבָא טלָאװ'ס ,ךיירטסע ּבלַאהרעסיֹוא ןּוא ךיירטסע ןיא
 ןעמּוקעגנָא טכײל ױזַא ןיא ץלצרעה ןַא ,ןעניימ ּוצ ןעזעװעג
 *עטיל רעד ןיא ץַאלּפ ןעגיסַאלקטשרע ןייז ךיז ןעפמעקרע .ּוצ

 טָאה גנַאלנערהָאי .ךפיהל דָארג .קיטסילַאנרּושז ןּוא רוטַאר
 .ײא ןַא טימ רעּבָא ,גלָאפרע ןעטסנרע ןַא ןָא ןעּבירשעג לצרעה
 רעידסיוא רעכילנהעװעגרעסיוא ןַא טימ ןּוא ןעליװ םענרעז
 סעיציזָאּפ ענייז ךיז טרעּבָארע ןּוא ךילדימרענוא ירע טעּברַא
 לצרעה טָאה רהָאי ןעט30 ןײז ּוִצ זיִב .טיוש ַא ךָאנ טירש
 .ירַא ,ןענָאטעילעפ עגילהעצנוא ,קיטש-רעטַאעט 17 ןעּבירשעגפיוא
 ףיוא טעטכיצרעפ לצרעה טָאה ןרעג ,המווכו סעידּוטס ,ןעלקיט
 זיא סָאװ ,ערעירָאק-רעטכיר ַא ןעגעװ ןַָאלּפ ןעגילָאמַא ןייז
 ײטנַא ןעדנעסקַאװ םעד ּביִלּוצ ןערָאװעג ךילגעמנּוא ייס-יוו.ייס
 טעמדיװעג ןעצנַאגניא ךיז , טָאה ןּוא ,ךיירטסע ןיא םזיטימעס
 ,טײקיטעט רעשיטסילַאנרושז ןּוא רעשירעלעטשטפירש רעד
 טּביילּב סָאװ, :טגָאזעג ןערטשעג ַא ןיא לָאמא טָאה לצרעה

 רַאפ ןיז ןײק טשינ טָאה רע בוא ,ןוט ּוצ ,ןעדיי ןעטּבַאנעּב ַא
 *!טסילַאנרושז ַא ןערעװ ןּומ רָע ?לעדנַאה ןוא ןעצנַאניפ

 עילוי ,לרפ טימ לצרעה ,ט טַארײה 1889 רהָאי םניא
 ןעכײר ַא ןופ רעטכָאט רענהעש ןּוא רעגנוי ַא ,רעואַאשאנ
 טימ לצרעה טכַאמ הנותח רעד ךָאנ .ןיו ןיא רחוס ןעשידיי
 ףוסל ןוא אמָארײא רעּביא ןעזײר עטײװ ןוא עטפָא יורפ ןייז
 .ערטרעפ עלענָאיצקָאדער יד 1891 והָאי םניא רע טמהענרעגיא
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 צירפ עײנ, יד ןירָאּט ןיא *עסערּפ רעיירפ רעיינ, רעד ןּופ גנוט
 ,סערג יד ןעזעװעג טלַאמַאד זיא ,ןיוװ ןיא ןענישרע זיא סָאװ ,"עסערפ

 רָאנ ,ןרַאגנוא.ךיירטסע ןיא רָאנ טשינ גנוטייצ.גָאט עטסגיטכיוו ןוא עט
 עגיטסײג ןּוא עשיטילַאּפ יד ,ַאּפַארײא.לַארטנעצ ץנַאג ןיא ךיוא
 ןעועװעג ןזיא טַאלּביטלעװ ןעלַארעּביל ןעניזָאד םעד ןּופ העפשה

 ןופ טגעדנַאּפסערָאק רעזירַאּפ ַא ןופ עלעטש יד ןוא סיורג רהצז

 ןעטריטנעלַאט ןעדעי רַאפ טַאהעג טָאה ?עטסערּפ עײרפ עײג,

 ּןליפַא ןיא ןירַאּפ ,טפַארקיסגנוהיצוצ עסיורג 8 טסילַאנרושז

 ןעּבילּבעג ,1871:1870 המחלמ רעטליּפשרעפ ךײרקנַארפ רַאפ ,רעד ךָאנ

 ,ַאּפָארײא ןּופ רטנעצ רעשיטילָאּפ ןוא רעלערוטלּוק-גיטסייג רעד
 ןּופ ץנעגילעטניא רעשיד" רעצנַאג רעד ײּב יװ ,ן'לצרעה ײּב

 .יזיוצנַארפ-ָאליפ יד ןעועװעג קרטקטש זיא ,טרעדנוהרהַאי ןעע9

 יד ןעשרָאּפרע וצ ץַאלּפ רעד ןיא ָאד טשינ ,גנולעטשנייא עש
 עּביל-ןעזיוצנַארפ עפיט עגיזָאד יד טאה ,טנייש סע יװ .ןיפרעד תוּביס

 ריא דקיעּב ,טָאהעג (ןעטיײצ ס'לצרעה ּוצ זיּב רֹוד .סעה ןּוא ענייה ןּופ)

 .נעדיי עטריּפיצנַאמע סָאד עכלעװ ,טײקרַאּבקנַאד רעד ןיא רֹוקמ

 סָאװ ,קלָאפ םּוִצ טלהיפעג טסּוװעּבנוא ןּוא טסוװעּב טָאה םיט

 עכילשטנעמ ןוא עשידירוי יד טרימַאלקָארּפ אצָאריײא ןיא טָאה

 יו ןלצרעה ייּב ןיא רעטעּפש טשרע .גנּוגיטכערעּבכיײלג.ןעריי

 .טַאּפמיס יד רבוג (ןעלעוטקע?עטניא עשידיײי ערעדנַא ךס ַא ײּב

 .רָאפ ינש רעגיױָאד רעד ןיא ץלצרעה יב .דנַאלגנע רַאֿפ עי

 ינהעשעג עשיזיוצנַארפ יד ןופ סולפנייא םעד רעטנּוא ןעמוקעג
 ירד ןּוא ערעפַאיַאמַאנַאּפ יד תעשצ ,ןעֹוהָאי רע:90 יד ןיא ןעש

 עכילטנטפע יד טלצסיהטעגפיוא ףיט ןעּבָאה עידעגָארט.סופיירד

 .ַאּפַארײא ץנַאג ןיא ןוא ךיירקנרפ ןיא גנוניימ

  טיײקכילגעמ עטײרּב יד ןעמּיקצּב לצרעה טָאה ןירַאּפ ןיא
 רע ,ןעּבעֶל עשיטילָאּפ סָאד ןעטכַאבָאעּב וצ ןּוא ןערידּוטש ּוצ
 יּפעד רעשיזיוצנַארּפ רעד זיא ,קיסילַאּפ טכַאמ'מ יװ ,טנרעל
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 4( .י) ט עטיסרעווי גוא רענ וו םעד ןעגידנערַאפ כ ָאנ לצרע ה
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 ןיא ץַאלּפ ןעליּבַאטס ןײז טָאה לצרעה ,ואוו ,רעמַאק-ןעמַאט

 ינעדײל.שימרוטש סָאד ךיז טרירטנעצנָאק ,עשזָאל.עסערּפ רעד

 ָאד .קילּביּפער רעטירד רעד ןּופ ןעּבעל עכילטנעפע עכילטפַאש

 יַאר ,עטנַאגעלע ןּוא ןענוּבירטסקלָאפ עגידלַאװעג ףיוא ןעטערט

 ,ַארד רָאּפ טפָא ןעמוק ןעגניציז יד ףיוא ,ןערָאטַארָא עטריניפ

 ןעסילּוק יד רעטניה תעשּב ,ןעפמַאק ןּוא סענעצס עשיטַאמ

 ,טרָאּפןערָאטסינימ טימ לעדנַאה רע'סואימ ַא טרהיפעג טרעװ

 ןיפ ןעּבעל עשיטילָאּפ סָאד .ןעלעטשיסגנוריגער ןּוא ןעלעפ

 .שימרּוטש : ךילרעסיוא הפּוקּת רעגיזָאד רעד ןיא זיא ךיירקנַארפ

 טימ .טריטמורָאק ךרּוד-ןוא-ךרוד :ךילרעניא ןּוא ךילטפַאשנעדייל

 סמיק סָאװ ,סָאד לצרעה טהעז קילּב ןעשיטילַאנַא ,ןעפרַאש ַא

 ,ןעסילּוק עריא רעטניה ןּוא ענערַא רעשיטילָאּפ רעד ףיוא רָאפ

 ןפוא ןעכײרטסײג ,ןעדנעצנעלג ַא ףױא ץלַא טּבײרשעּב רע ןּוא

 רעד ןיא רדסּכ ךיז ןעקורד סָאװ ,ףירּב רעזירַאּפ ענייז ןיא

 ןעננורעדליש עטריטנעלַאט ס'לצרעה ,'עסערפ רעיירפ רעײנ,

 'סקלָאפ רעשיגָאגַאמעד רעײז ןּוא רערהיפ עשיטילָאּפ יד ןּופ

 יסיוא ןצנעז ליּפשעגירטניא רעשירַאטנעמַאלרַאּפ ןוא טפאשרעה

 עגיוָאד יד .סעידוטס עשיגָאלָאכיסּפ-ךילטפַאשלעזעג עטנעכייצעג

 ןעגישרע רעטעּפש ןענעז ןענָאטעילעפ ןּוא ןעלקיטרַא רעזירַאּפ

 יא 028 12189 םסשזססמ" : ?עטיט םעד רעטנוא ךּוּב ַא ןיא טלעמַאזעג

 ַא ןעבילּבעג "ןָאּברוּב ײלַאּפ, ןיא גָאט ןעגיטנייה םּוצ זיּב

 ןעשירָאטסיה ןוא ןעשירַארעטיל ןעסיורג ןּופ קרעװ:רעלטסניק

 ענײז סלַא "ןָאּברּוּב ײלַאֿפפ טכַארטעּב ןיײלַא ?צרעה .טרעװ

 ,לע ענײז יז טעמדיװ רע ןּוא גניפַאש עשירַארעטיל עטסעפ

 | .ןרעט
 יד ןעועװעג טײצ רעזירַאּפ יד ןיא ,ךילנעזרעפ ן'לצרעה רַאפ

 ןופ ײרּפ טסינעג ,טכילגעמרעפ ןּוא טמהירעּב ןיא רע ; עטסכילקילג

 טײז רעד יה גידנעּבָאה ,ןעּבעל רעזיוֵאּפ םענהעש ,ןעגיטסול
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 רעד ייּפ ליפ םיא טמלעה עכלעװ ,יױרפ עגנוי ןֹוא עגולק ןייז

 .נעטשלופ ?צרעה ןיא טײצ רענעי וצ ,טעּברַא רעשירַארעטיל
 .ףעשיטילָאּפ רענעגײא'נַא ןעגעװ קנַאדעג ןעדעי ןופ טײװ קיד
 .נעדי ץטימ טשינ אשמו עגמ םּוש ןייק טָאה ןוא טייקיטעט
 סָאװ ,ןעשנעמ ןופ פיט םוצ טשינ טרעהעג לצרעה רעּבָא ,םוט

 ןוא םּוטכײר ןיא טײקנעדירפוצ עטסלומ יד ןענופעג ןוא ןעכוז
 ;גיטּומ ןּוא עדנעשרָאפ.ףיט יד ּוצ ,ןפיהל ,טרעהעג רע .דובּכ
 טסײג רעדנעריפָאזָאליפ ןּוא רעשיטירק ןייז .ןערּוטַאנ עדנעפמעק
 .כעלּפרעּבױא עשיגָאגַאמעד יד ךילדנירג ןוא ףרַאש טריזילַאנַא
 ןיא ןעּבעל ןעשיטילָאּפ ןופ עיצּכוראק עשילַארָאמ ןּוא םייקכיל
 .ףמַאק ןּוא ןרָאצ ןּופ ןעלהיפעג םיא ײּפ טפַאש סָאד .ךיירקנַארּפ
 ;עד ַא ןָא ןעמהענ ןוא ךיז ןעקרטשטשרעפ ןעלהיפעג עגיזָאד יד

 ,םופ ײי ר ד לֵמפ ן'טימ גנטהנעמקזּוצ ןיא גנודגעו עדנערידיצ

 יורפ ס'לצרעה



 עידעגַארט-סופיירד יד 0

 -נַצָאענ רעד ןעזיװעּב ךיז טָאה ןערהָאי רע:80 יד ןיא
 טָאה הלּפמ ןָאדעס יד ּואװ ,ךייוקנַארפ ןיא ךיוא םזיטימעסיט
 .עשיטסיניװָאש:רענָאיצקַאער רַאפ ןעדָאּב ןעגיטסנינ ַא ןעפַאשעג
 יירפ.ןוא:קנַארפ ןערעװ !ירַאּפ ןופ ןעסַאג יד ףיוא ,ןעגנוגעװע
 ,1י8מ05ס:0/6/ףט."יד,ןעגנּוטייצ.ףמאק עשיטימעסיטנַא טריטרַאּפלאק
 ןּופ הרֹוּת עיינ יד רעפירַא טמּוק דנַאלשטייד ןּופ ,,,1:484:147 ןּוא
 ַא טימ עױעפסָאמטַא יד ט'מסרעפ סָאװ ,םזיטימעסיטנַאנעסַאר
 שארפ .רוטַארעטיל;ץעה רעכילטפַאנעסיװ:ָאדּואעסּפ .רע רעלוּפָאּפ
 ךיז טלעטש ךיײרקנַארפ ןיא גנונעװעּכ רעשידיי-יטנַא רעד ןופ

 ,טסינאנרושו רעטקישעג ַא ,(םצזטומסמז) ןָאמירד דרַאּודע

 רענײמעג ַא ןעװעג זיא "ןײרקנארפ עשידײ סָאד, ְךוּצ סנעמעוו
 .סוטגעדײי םעד ןעגעג ץומש ןּוא האנש טימ לּופ טעלפמַאּפ
 טע .גלָאפרע ןעכילּבױלגנוא ןַא טאהענ טָאה "קרעװ; סנָאמירד
 .ןעגנולשענ שממ סצ טָאה'מ ,ןעגַאלפױא רָאֹּפַא ןענישרע ןענעז
 ,ךײרקנַארּפ ץנאג ןיא ּפָאק םעד ףיוא ןצּבױה לארשי:יאנוש יד
 ײטנַא.לַאואיצאהע :ןעמָאנ ןסימ עיצאזינאגרַא ןַא ןעדנירג ײז

 סָאװ ,ןעטַאטוּפעד עפירג ַא ,"ךײרקנַארע ןיא ַאגיל עשיטימעס
 ןירַא טגָארט גנוגעװעּכ רעגיזָאד רעד ּוצ ןענַאטשענּוצ ןזיא
 ןּופ ןעדיי ןעּביײרטסיױרא ןעגעװ גַאלשרָאפ א טנעמַצלוַאּפ ןיא
 עסיורג ַא ןעּבעגּוצסױרַא ןָא טּפױה ןָאמירד .(1891) ךײרקנַארֿפ
 סָאװ ,("טרָאװ עיײרפ סָאד;) ,{1ט:6 תהזס16" בנֹוטייצ עכילגעט

 "טפַאשרעה, רעײז ןּוא ןעדיי יד ןעגעג גָאט.רַאפ:גָאש טצעה
 ןיזיילּכ רעפרַאש ַָא טרעװ סויטימעסיטנַא רעד ,ךיירקנַארּפ ןיא
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 ןוא רעײרש:שונַאװער ערענָאיצקַאער יד ןופ דנעה יד ןיא
 עטירד יד ןעטכינרעפ ןעליװ סָאװ ,ןעטסיכרַאנָאמ עלטקירעלק
 יד ףֹוסְל טפַאש עיפַאמ עשינַאקילּבוּפער-יטנַא עגיזָאד יד ,קילּבוּפער
 ,עסיטנַא רעד טימ ןַא ,רעכיז קידנצײז ,סופ יה ד ערעּפַא
 ,קילּבוּפער יד ןייז חצנמ ןענָאק ןעמ טעװ עיצַאטיגַא רעשיטימ
 .גנלײטּפָא-װיסנעפעד עמיײהעג יד טָאה 1894 רעגמעטּפעס ןיא
 / :ענעג םניא זַא ,טקערטנע ּבַאטש-לַארענעג ןעשיזיוצנַארפ םייּב
 טיג ןּוא ןָאיּפש ַא ןיא סָאװ ,ריִציפָא ןַא טעּברַא גַאטש:לַאר

 ןעּביױהעגנָא טָאה'מ .טכַאמ.רעטילימ רעד ןופ תודוס יד סױרַא
 ןיא "רעטערעפ, רעד ןערָאװעג ןענופעג ןיא ךלַאּב ןוא ןעכוז
 דערפ ל ַא ןַאטיּפַאק:עירעליטרַא ןעשידי ַא ןופ ןָאזרעּפ רעד
 . ןיא ,טנָמקירּבַאפ ןעכײר ַא ןופ ןוז ַא ,סיפײירד .סופ ײרד
 זיא רע ,םּוטנעדײי םוצ דמערפ ןוא טײװ ירמגל ןענַאטשעג
 יעג טָאה סָאװ ,טָאירטַטּפ רעשיזיוצנַארפ רעסײה ַא ןעועוװעג
 ןעגעגעגרעּביא שענו בלּב ךיז טָאה ןוא שזנַאװער ןעגעװ ט'מולח
 ןסופירד זיא הימ רעטױרג טימ ,ערעירַאק עשירעטילימ רעד
 רעכלעװ ,ּבַאטש:לַארענטג םניא ךיז ןעמוקעבוצנײרַא ןעגנולענ
 עשיטימעסיטנַא ,ערענָאיצקַאער ןופ גנוטסעפ ַא ןעזעװעג ןיא
 ןעזיװעּב עקיד'תושממ ןייק -- .סעקיגװָאקלוּפ ןוא ןעלַארענעג
 יט יד רעבָא ,ןעזעװעג ןאהרעפ טשינ ןענעז ן'סופיירד ןעגעג
 עשלַאפ טריצירבַאפ יז ,הצע'נַא ךיז טיג עלירַאמַאק עשירעטיל
 ןיא טצעזעגנײרַא ןוא טריטסערַא טרעװ סופיירד ,ןעטנעמוקָאד
 ןעבױהעגנָא עסערפ עשיטימעסיטנַא יד טָאה ,ךילריטַאנ ,הסיפּת
 .קנַארּפ ןעפיוקרעפ סָאװ ,ןעדי יד ןעגעג עצעה עגידלַאװעג ַא
 'ורעג ןָאמירד טָאה ןעגניטימסקלָאפ ףיא ,םיאנוש יד ּוצ ךייר
 .ײמ עבילטנעפע יד .םישעמ עשידיײ.יטנַא ּוצ ןעסַאמ יד ןעפ
 .עריולרעפ רעד ּבילוצ ןעזעװעג זיג סָאװ ,ךירקגארפ ןיא גנוג
 טצה ,ןעלהיפעג עלַאנָאיצָאנ יּבגל ךילדניפמע רהעז המחלמ רענ
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 רעד .גנורעלקפיוא עיונעג ןּוא עלענש א טגנַאלרעפ סיואכרוד

 טָאה עיסרעמ רעטסינימ-טגירק ,טכַאמרעטילימ רעד ןופ ףעש

 ליװ רע רעצָא ,דלוש ס'סופײרד .עגֹונּב טלעפייווצעג וליפא

 רעגירעד ןיא ןוא ערעיוַאק עכילנעזרעט ענעגיײא יד ןעװעטַאר

 | ,ןַאט ּפַאק ןעשידיי םעד בירקמ

 טזײװעב רע ,דלּוש עדעי קיקענטרַאה טנעקייל סופיירד

 ייירד ,הּבס עדעי טַאועפ םּוצ טלהעפ סע ,ןעטקַאפ טימ סָאד

 גנוגידײטרעפ םוש ןייק רעּבָא ,שטנעמ רעכײר רחעז ַא ןיא סופ

 טכירעג.רעטילימ ן'כרוד טנעקרענָא טרעװ רע ,טשינ םיא טפלעה

 טמוק 1894 רעבמעצעד 22 םעד .טַארעּפ הכולמ ןיא גידלּוש סלַא

 ןא תעשּב  .גנורידַארגעד ןופ עינָאמערעצ יד ךילטנעפע רָאפ
 טכערּבעצ ןּוא רעדנעּב-לעסקַא יד ן'סופיירד ּפָארַא טסייר ריציפַא

 :רעפ טָאה ריא, :סוטײרד טפור ,ּפָאק ןייז רעמיא דרעװש יד

 ןעּבעל לָאו ,ךײרקנַארפ ןעּבעל לָאז ,ןעגידלושמוא ןָא טּפשמ

 טָאה ,ןעגַאטשעגמּוהא ןיא סָאװ ,ןוטה רעד -- 1 ײמרַא יד

 ךָאנ .רעטערעפ ן'רַאפ ףָאוטש-טױט ַא טרעדָאפעג שימרּוטש

 יעל ַא ןיא ןערָאװעג טקישרעפ סוטייוד ןיא גנורידַארגעד רעד

 יגיא;לעװײט, רעשיזיוצנַארּפ רעד ףױא חסיפּת רעכילגנעלסנעב

 ריא טימ טנַאקע זיא סָאװ (ַאקירעמא-םֹורד ןיא עננעיַאק) "לעז

 | ,טַאמילק ןעכילדעש

 .עג סּועײרד ערעפַא יד ןיא ןעדיי עשזיוצנַארּפ יד רַאפ

 יגֹוא יד ןעזיװעגסױרַא טלוב טָאה יז ,ּפַאלק רעסיורג ַא ןעזעװ

 יירי רעד ךָאנ תֹורֹוד 3:2 ולימא םּויָק ןעשידי ןופ טײקרעכיז

 ער ןץראפ ךיוא .גנוגיטכערעבכיילג רעצילרעגריצ ןּוא רעשיד

 רעד טָאה ךײרקנַארפ ןיא רעגַאל ןעװיסערגָארּפ-שינַאקילבוּפ

 'קַאװ רעד גילוצ עיצַאוטיס ערעװש ַא ןעפַאשעג ןינעיסופיירד

 ,עג ןעמונעגנָא טָאה סָּבװ ,גנוגעװעב רעשיטימעסיטנַא רעדנעס
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 א ןּוא סעיצַארטסנַאמעד עשידיײ.יטנַא ןופ ןַעמֹרָאפ עכילרהעמ
 .,ץניװָארּפ רעד ןיא ןּוא ןירַאּפ ןיא ןלַאפרעּב

 ןעננַאל ַא ְךָאנ ןעגנולעג ןיא (1900:1899) רעטעטש טשרע

 וצ ,טרעיודעג גנַאלנערהָאי טָאה סָאװ .ףמַצק ןעכילטפַאשנעדייל
 .ָאטש רעד ןופ ףעש רעיינ רעד .דלושנוא ס'סופיירד ןעזייוועּב
 טָאה רַאקיּפ קינװַאקלוּפ ,בַאטש:לַארענעג םייּב גנולײטּפָא-שזַאנ
 שלַאפ ןענעז ןעטנעמיקַאד:סויפיירד.יטנַא יד זַא ,טגייצרעּביא ךיז
 ןטזועװעג עידומ סָאד רע טָאה שטנעמ רעכילרהע סלַא ןוא

 יױנַא טנַאנטײלטסרעּכָא רעטלעפ רעד ,םוירעטסינימסגירק םעד
 רָאיַאמ ןָאיּפש דעכילקריוװ רעד ןּוא ,דרָאמטסּבלעז ןעגנַאגעּב זיא
 ןיא םעדצָארט רעֶדִא .ךירקנַארּפ ןּופ ןעפַאלטנַא ןיא יזַאהרעטסע

 ייטימעסיטנַא יד ,ןסופײרד ןעײרפעּב ּוצ ןעועװעג טכײל טשינ
 יולֹּב עריא ןופ ןעזָאלסיורא טלָאװעג טשינ טָאה עילַאנַאק עש
 םרּוטש רעכילטפַאשנעדײל ַא .ןְּברק ןעשידיי םעד סעּכָאל עגיט

 ,דנַאל עצנַאג סָאד ןעמונעגמּורַא טָאה ן'סופיירד ןעגעג ןוא רַאפ
 רעטמהירעב רעד ,ןועגַאל ייװצ ףיוא ךיירקנַארּכ גידנעטלַאּפש
 טילָאּפ עטנַאקעּפ יד םיא טימ ןוא ַאל ָאז 5ימ ע רעּבײרש
 ךיז ןעצָאה ,טרעדנא ןּוא סערָאשז ,טץסנַאמעלק יװ ,רערהיפ עש

 קידנעגנַאלועפ ,טײקיטכערעג ןופ טײז רעד ףױא טלעטשסעג

 | ,סעצָארּפסופײרד ןּופ עיזיװער יד שירָאגעטַאק
 ּביױהנָא ןופ ןיא ערעפַא-סופײרד רעד םורָא ףמאק רעד

 .עשיטַאמַארד ןוא עכילטקַאשנעדײל ןּופ טײק ןייא ףוס םוצ זיּב
 ףיוא ךיז ןעלעטסוצבכָא ץַאלּפ רעד ויא ָאד טשינ ,ןעגנוריסַאּפ
 ןעט:19 ףֹוס םיּב עײּפַאּטע רעגיזָאד רעד ןּופ ןעטייהלעצנייא יד
 רעד טימ ְךיז טריסערעטניא רעכלעװ ,רעזעל רעד ,טרעדנוהרנני
 ןוא רעשירײ רעד ןיא ןענופעג םיטריּפ יד טעװ ,הפוקת רעגיזָאד
 | .טײצײג רעד ןופ עטכישעג רעניימעגלַט



 ךורברעביא רעניטסייג רעד 1

 ַא ןיא לצרעה רָאדָאעט טּבײרש 1894 רהָאי םניא ךָאנ

 עדנעגלָאפ ַאמיד ןופ ,ע8מג66 40 8/!0ט60" ןעגעװ עיזנעצער

 ןעמוקעבקירוצ רעדיװ ליװ לאינצ דיי רעטּוג רעד, :רעטרעװ

 בײז ןערהיפוצרעּבירַא טרָאד ידכּכ ,קלָאֿפ ןייז ןופ טַאמיײה יד

 רעגיזָאד רעד דָארג רענָא .רעדיֹוּב עטײהּפשעצ ןוא עטיײזעצ

 ןעדי יד ןעפלעה טשינ ןָאק'פ זַא ,טּוג ץנַאג טסײװ לאינד

 טײז ןענעז ןעדײ יד .,,.טַאמײה רעשירָאטסיה רעייז ךרוד

 .נעלרעטַאפ עײנ ערעײז ןיא טלעצרָאװעגניא רעטרעדנוהרהָאי

 עשימרוטש ַא ךײהקנַארֿפ ןיא טהעטשטנע דלַאּב רעּבָא ."רעד

 בילּוצ גָאטוצ-גָאט ןופ טסקַאװ סָאװ ,גנוגעװעפ עשיטימעסיטנַא

 רעכ"יעװ ייּב ,ן'סופיירד ןּופ גנורידַארגעד יד ,ערעפַא-סופיירד רעד

 טָאה ,רעטערטרעפ.עסערפ סלָא דנעזעװנָא ןעזעװעג זיא לצרעה

 ּבָאה ךיא, .קורדנײא ןעדנרעטישרעד ַא טכַאמעג ץלצרעה ףיוא

 זירַאּפ ןיא טניואװעג, -- רעטעּפש רע טביירש .- טלָאמַאד

 םײג דנעזעװנָא ןענעװעג ןיּב ןוא טגעדנַאּפסערָאק:סגנּוטײצ טלַא

 "עג טנייה טלָאװס יװ ,ױזַא .,,,,טכירעג.רעטילימ ןיא סעצָארפ

 ןעלעקנוט ןײז ןיא ןעטגידלישעב םעד ךָאנ ךיא העז ,ןעזעװ
 . לַאְז ןיא ןײרַא טמוק רע .ךעלרינש יד טימ רּודנָאמ.עירעליטרַא

 ןופ ןעגַארפ עכילנהעװעג יד ףיוא תובושת ענייז רעה ךיא ןוא

 ,פירעליטרַא ןופ ןַאטיּפַאק ,סופײרד ד ער 89 ַא :טכירעג

 ןעירשעגסיוא עגיניזנהַאװ יד ךָאנ ןעגנילק ןעריוא עניימ ןיא
 רעשירעטילימ רעד ןופ ןיגּב םעד ייַּב ,סַאג רעד ףױא ןומה ןופ

 טיוט ,םיא טיט, :טרידַארגעד ןטופײרד טָאה'ס ואװ ,עלוש
 = : יז טו
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 .יירד ןינע םניא ןזַא ,רָאלק ןילצרעה רַאמ ןיא'ס .5 ןטדי עלַא
 ןיא תועט רעכילטכירעג ַא ןױלג יװ ,ןַאהרעּפ "העמ ןיא סופ

 :טײקשירָאגעטַאק רעצנַאג רעד טימ סיֹוַא סע טגָאז רע
 גנורעקלעפעּב ס'כײרקנַארפ ןּופ בֹור רעסיורג רעד טָאה ָאד,
 ןוא ןעדײ םעד סּופײרד ןָאזרעּפ רעד ןיא ןטפשמ טלָאװעג
 *!ןעדיי יד טימ רעדיננ ײרשעג רעד ,,ןעדײ עלַא םיא טיט
 ןיא ,ךײרקנַארפ ןיא ןואװ ןּוא .גנוזָאל.ףמָאק ַא ןערָאװעג זיא
 . {ךיירקנַארּפ ןעטריזיליװיצ ,סענרעדָאמ ,ןעשינַאקילגוּפער םעד
 ..!טכערןעשטנעמ ןופ עיצַארַאלקעד רעד ךָאנ רהָאי טרעדנוה
 יּוק וצרעד ןָאק קלָאפ טריזיליװיצכיוה ,װיסערגָארּכ ַאזַצ ּביוא
 ,רעקלעפ ערעדנַא ןיפ ןעטרַאװרעד ןיוש ןעמ ףרָאד סָאװ ,ןעמ
 .לעװ ףױא ,הגרדמ רעד ףיוא טשינ ךָאנ טנייה ןעהעטש סָפװ
 רהָאי טרעדנוה טימ ןענַאטשעג ןענעז ןעוױצנַארפ יד רעכ
 | יי יי ."קירוצ

 עגילָאמַא ןיא ןענעז סָאװ ,ןעקנַאדעג ןּוא סעיסקעלפער יד
 .ימעסיטנַא םעד יּבגל לצרעה ןעגנוי םייּב ןענַאטשטנע ןעוהָאי
 טציא ךיז ןעּבָאה ,דנַאלשטײד ןּוא ךיירטסע ,ןרָאגנוא ןיא םזיט
  ףױהנָא ןיא .טפיטרעפ ןּוא טקרַאטשרעפ לצרעה ןעפייר םייב
 טרעלקרע ,1895 גנילהירפ ןיא ןעגירשעג ,"רעכיּבגָאט, ענייז ןופ
 ןערָאװעג םזיטיטעסיטנַא םּוצ סחי ןיימ זיא ןירַאּפ ןיא; :לצרעה
 .סיה םיא ןהעטשרעפ וצ ןעבױהעגנָא ּבָאה ךיא ,רעװיטקעיּבָא
 ַא ןעװעג םרֹוג עגַארפנעדיי יד רימ טָאה טגנַאּפנָא .;.שירָאט
 ןּוא ךיז ןעריזילַאטסירק ןעלהיפעג עגיזָאד יד ."ןייפ עכילקערש
 סע ,1805 רחָאי םעד ךשמּפ גנורנעװ ערנעדיישטנע ןַא ןעמוקעּב
 ךייּברע ביא רעגיטסײג רעפיט ַא ןלצרעה ייּב רָאפ טמוק
 .עװ ךּוּב ַא ןעּבײרש ּוצ טסילשעצ לצרעה .םושגעיי םעד יבגל
 רגערײג ןופ ןַאלּפ רעד ףייר טרעװ ױזַא .עגַארפנעריי רעד ןעג
 אב 51 .ל נאטא ן. יע עיין יא א עי א א ,"ט טטס ש
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 טקַאמ טימ רעטנהענ לצרעה .0 ךיז טנעקעפ ןירַאּפ ןיא

 ןעזעװעג זיא ןעמָאנ רעכילטנעגייא ןייז -- יֹודרָאנ ,יודרָאנ
 םניא .ּבעג) ןרָאגנּוא ןּופ טמַאטשעג לצרעה יװ טָאה -- דלעפדיז
 .(ןרעטלע עשידייםורמ עמירָא ייַּב טסעטַאדוּפ ןיא ,1829 רֶהָאי
 .רושז סלַא קיטעט רקיעּב ױדרָאנ זיא ,טצרַא-ןעורעג ףּורעּב ןּופ
 עטכיל טימ רע סָאה ןעּבױהעגנָא .רעלעטשטפירש ןּוא שסילַאנ
 ליטס םעד טל ןעגנוגיײרשעּבעזייר ןוא ןענָאטעילעּפ,סגנּומײצ
 רעד רעטנוא ,רעטעּפש קידנעהעגרעּביא ,עגייה ןּוא ענרעב ןופ
 ס אוָארּבמָאל ןופ טרפב ןּוא טפַאשנעסיװרוטַאנ רעד ןופ העּפשה
 טיג רע .קיטע ןוא עיגָאלָאכיסמלַאיצַאפ ןופ ןעגַארּפ ּוצ ,ערהעל
 .יא וצ םיא ןעֶכַאמ עכלעװ ,רֶעֵכיַּב ןופ הייר עצנַאג ַא סױרַא
 רהָאי םניא .ַאּפַארײא ןיא רעלעטשטפירש עדנערהיפ יד ןופ םענ
 םירקש עלענָאיצנעװנָאק יד; !ךוּב טמהירעפ ןייז טניישרע 3
 םיּוטש ַא סױרַא טפוו סָאװ ,'טייהשטנעמירוטלּוק רעד ןּומ

 .ָעֵבִׂש .-וטַארעמיל ןוא עסערק רעשיאעּפָארײא רעצנַאג רעד ןיא

 ,ןעטלָאדַארַאֿפא ןוא "גנוטרַאטנע, רעכיּב יד יודרָאנ םביירש רעשט

 רָלגיטסייג רעד עגונּב סעירָאעט ענייז טפיטרעפ רע עכלעוו ןיא
 ם'יודרָאנ .טרעדנוהרהָאי ןעט-19 ןּופ עיצארעגעגעד רעשילַארָאמ ןּוא |

 ןעכַארּפש עשיאעכָארײא עלַא ףױא טצעזעגרעביא ןערעװ קרעװ
 / .,טעטירָאטױא ןּוא םחּור ןעסיורג ַא םיא ןעֿפַאשרעפ ןוא

 1895 רהָאי םעד ךשמפ לצרעה םרהיפ ןע'יודַרָאנ טימ
 / -יװַצ ,עגַארפנעדיי רעד ןעגעװ ןעכערפשעג עטסנרע ןוא עַטפָא
 ַא סױא ךיז טערדליב רעלעטשטפירש עכיירטסייג ייװצ יד ןעש
 ןעמּוקעּפ םויניצ ןיא רעטצּפש טעװ סָאװ .,טייהנייא.ןעקנַאדעג
 ס'לצרעה ןיא .קורדסא ןעדנעצנעלג ןּוא ןלשינָאמרַאה ריא
 עציטַאנ עקיד'ורסּכ רימ ןענוסעג טייצ רענעי ןּופ ?רעכיּבגָאט
 וַאד רעד רעטנּוא .ױדרָאנ טימ ןעפערפשעג רעזירַאּפ יד ןעגעוו
 גָאגעג ךיא ןיִּב ןעטכענא :לצרעה טביירש 1295 ילוי 6 ןּופ עט

 טי
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 ןעּבָאה ךילריטַאנ .ריִּב לעועלג ַא ןעקנירט ן'ודרָאנ טימ ןעג
 טשינ ךיא ּבָאה לָאטנייק ,עגארפנעדיי רעד ןעגעװ טדערעג רימ
 ףעטכענ רָארג יװ ,יודרָאנ טימ ןעזעװעג םיּכסמ ץרַאטש ױזַא
 ינַארעג יד טנײלענּפָא ןערעדנא םעד רענייא טּושּפ ןעבָאה רימ
 רָאנ זַא ,ןױדרָאנ טימ ןעװעג םיּכסמ ךױא ּבָאה ךיא ...ןעק
 טָאה יודרָאנ .ןעדיי ּוצ טכַאמעג זנּוא טָאה םזיטימעסיטנַא רעד
 ןעשיריי ןופ .טײקשיגַארט יד טהעטשעּב סָאװ ןיא :טרעלקרע
 עויטַאװרעסנָאק ןעֶטְסימַא עגיזָאד סָאד זַא ,םעד ןיא ; קלָאמ
 ,דרע רענעגייא רעד ףיוא ןעניואוו טלָאװעג טלָאװ סָאװ ,קלָאפ
 .ָאנ 17 םעד ,"דנַאלרעטָאפ ַא ןָא רהָאי רנעזױט ייווצ טייז זיא
 בָאה ךיא, :רעכיבגָאט ענייז ןיא לצרעה טּבײרש 1893 רעּבמעװ

 .לעװ ,שטנעמ רעטייווצ רעד זיא ױדרָאנ .ן'יודרָאנ טימ טרערעג |
 ןיימ ןופ םירקיעה רקיע םעד ןענַאטשרעּפ דימּו ףכיּת טָאה רעכ
 /יענעּב ץירָאמ) .טקירענעב ןעזעװעג ןיא רעטשרע רעד  .ײדיא
 .יירפ רעיינא רעד ןופ רָאטקַאדער:ףעש ןּוא רעּבעגסױרַא -- טקיד
 -נָא ןַא סלַא ןענַאטשרעּפ ךימ טָאה ױדרָאנ רעּבָא ."עסערפ רע
 טעװ ,טנייש רימ יװ .רענגעג ַא סלַא טקידענעּב תעשּב ,רעגנעה
 ,"רייל ןּוא דיירפ ףױא זנוא טימ ןעהעג ױדרָאנ

 .ירַא רעיודסיוא ןּוא עיגרענע רעכילנהעוועגרעסיוא ןַא טימ
 "טָאַאטשנעדײ, סלַא דלַאב טעװ סָאװ ,קרעװ ןייז ייּב לצרעה טעּב
 ןּופ להיטעג רעשימרוטש ַא .טלעװ עשידיי יד ןעלסיירטפיוא
 ,טלייצרעד רע יװ ,ןלצרעה טשרעהעּב גנּורַאּבנעפָא רעשיאיבנ
 ,נעהעטש ,קידנעהעג, ןעבירשעג 'טַאַאטשנעדײ, םעד רע טָאה
 .ןעװ טכַאנ רעד ןיא ,שיט םייב ,סַאג רעד ףױא ,דנעגיל ,קיד
 ןעכילרעניא ןיא ץרעמש ןיא .'ףָאלש ןופ סױרַא ךימ טגָאי סע
 ןיא .גנואױשנא-טלעװ עשידיי עיינ יד ןעריױּבעג טרעװ ףמַאק
 ךימ ןהָאמרעד ךיא, :לצרעה טּביירש עיפַארגָאיּבָאטױא ןייז
 .ַאא ןיא ןעגירשעג ןעבָאה ןיא סע ןעװ לָאז ךיא זַא ,טשיג
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 טָאה רע ןַא ,טגָאז ענייה ,ךּוּב ןעגיזָאד םייּב יוװ ,גנײמיטשטימעג
 ןייז רעּביא ןעשיור טרעהעג ,םיריש עכנַאמ ןעּביירש ןייז תעשּב
 ףיא זַא ,טכּודעג ךיז טָאה רימ ךיוא ,געאװש.רעלדָא ןַא ּפָאְק
 .עג בָאה ךיא תעּב ,פָלק ןיימ רעביא שיורעג ַא סעפע רעה
 ךיא זיִב ,טעברַאעג ךילגעט-גָאט ּבָעה ךיא  ,ךוּב ןיימ ןעגירש
 .לַאהרעטנּוא עגיצנייא ןיימ .ןערָאװעג טפעשרע ןעצנַאגניא ןיג
 .אָעג ןעטנעװָא יד ןיּב ךיא סָאװ ,סעד ןיא ןענַאטשעּב זיא גנוט
 ,ערעּפָא ןַא ,"רעזײהנַאט, טרפּב ,קיזומ סרענגַאװ ןער;ה ןעגנַאג
 .עג רָאנ יו טָאה ןעמ יװ ,טפָא ױזַא ןערעה געלפ ךיא עכלעוו
 ןייק טליּפשעג טשינ טָאה'מ ןעװ ,ןעדנעװָא יד ןיא רָאנ ,טליּפש
 ןּופ טיײיקיטכיר רעד עגוגּב תוקפס ןעמוקעפ ךיא געלפ ,ןערעפא
 ."ןעקנַאדעג עגיימ

 ,גיומַצְש ןייז תלשּב רעלטסניק רעדעי יװ ,טרעטיצ לצרעה
 ןּוּכ ןעסיירקעװש טױט רעד טשינ םיא לָאז ןטימ-רעד:ןיא זַא
 ענייז ןיא להיפעג ןעגיזָאד םעד סיוא טקירד רע ןּוא שיטביירש
 =ייד ןּוכ דיל םענהעש ,ןעצרוק םעד קידנעגנערג ,"רעכיּבגָצט,

 | .:ץוייה לואָאּפ רעטכיד ןעשט

 08 עט

 "2 סה 2ת!ת!םתזסת 616 1606 4860,

 ומ'גהזסת, 626 16ה 4168 0614 טס1121:86/4"

 םלד ךשמּב ןערָאװעג קיטרעפ קרעװ סָאד ןיא ךילדנע
 רער ןעגעװ טסואװעב ךיז ןיא לצרעה ,1095 רהָאי םנופ רעמוז
 טּביירש רע ןוא "טַאַאטשנעדיײי, ןייז ןופ גנוטיידעב רעשירָאטסיח
 'מיוא ךיז טָאה'ס זַא ,ביול ג ךיא; ; רעכיּבגָאט יד ןיא
 טָאה'ט ןוא ןעבע? סָאר וימ רַאּפ טרעהעג

 עירָאטסיה יד ןעביוהעגנָא ךיז
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 שריה ןָארַאב ןוא לצרעה רָאדָאעמ (2

 ,*טַאטשנעדיײ , ןייז טגידנערַאפ טָאה לצרעמ .ט ריופעב ךָאנ
 ,ףירב ַא טימ 1895 יַאֹמ ןיא) שריה ןָארַאג םוצ ךיז רע טעדנעװ
 .ערטנעמַאזוצ ַא ךילגעמ זיא'ס ןעװ ,ןָא טנערפ רע ןעכלעװ ןיא
 ַא ןוס ןַאלּפ ַא ןעגעלרָאפ ךייא ןענָאק לָאז ךיא ידכב ,ןעפ
 טנופצג רע זַא ,טרעפטנע שריה ןָארַאּב ,"קיטילָאפ;ןעדיי רעיינ
 .טפירש לצרעה לָאז רעבירעד ןוא ןָאדנָאל ןיא ,העש יפל ,ךיז
 .לָאטש ַא לצרעה טיג םעד ףױא ,ןעיידיא ענייז ןעריזיצערּפ ךיל
 .טפירש ןוט סע ןָאק רע זַא ,הבושּת עטסּואװעּבטסּבלעז ןוא עצ
 עכילפעה ַא זױלב ,ןעמוק םעד ףױא טעװס ןעװ רעּבָא ,ךיל

 טנעז, ןַאד ,רַאטערקעס ס'נָארַאּב םעד דצמ עלּומרָאפיטרָאװטנַא
 ןײז רשפא טעװ סָאר ןּוא .טגידעלרע דימּת ףיוא רימ רַאפ ריא
 רעד ."טײהנײמעגלַא רעד ןֹוּפ סערעטניא םניא ןרעיודעמ | וצ|

 / ץוררנייא ןערנעכערפשטנע םעד טכַאמ ןָאט רעצלָאטש רעגיזָאד
  ןױלּב ןערעה ּוצ ןעזעװעג טנױאװעג זיא סָאװ ,ןָארַאּב ן'פיוא
 רע-זַא ,ךימו ףכיּת טעטרָאװטנַא שריה ןָארַאּב ,ןציירעלכיימש
 םעד טרַאװרע ןּוא געט עטסנהָאנ יד ןיא ןירַאפ ןייק קירוצ טמוק
 | .ץלצרעה ר"ד ןופ ךוזעּב

 יז ,1895 ינוי 2 םער ןעמּוקעגרָאפ ןיא ךוזעּב רעד
 .גָאט, ענייז ןיא לצרעה .ט רעביא זנּוא טיג ןעטייהלעצנייא
 יעגסיױא ךיז ןעבָאה דייטסליג רעד ןּוא ךיילדלעג רעד ."רעכיב
 .סיה רעגיזָאד רעד ,רעדנַאניאנעגעג ןוא רעדנַאנייאטימ ט'הנעט
 םעד ףױא ךָאנ טרָאװ גָאלַאיד רעטנַאסערעטניאטסכעה ,רעשירָאט
 .עטיל ַא ןיא ןרערליש םיא לָאז רעכלעװ ,רעּביירש ןעלַאינע
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 ; ןָארַאב םעד טרעלקרע טָאה לצרעה -- ,םרָאֿפ רעשירעלטסניק-שירַאר
 רימ ןענעז גנואיירטשעצ רעגירהעיטנעזיוטייווצ רעזנּוא ךשמב.
 ,קיטילָאט רעזנוא ןּופ גנוטייל רעכילטייהנייא רעדעי ןָא ןעזעװעג
 זנוא טָאה סָאד קילננואיטפױה רעזנוא רַאּפ ךיא טלַאה סָאד
 רימ ןעװ ..ןעגנּוגלָאמרעֿפ עלַא יװ ,טגנערּבעג ןעדָאש רהעמ
 ךילגעמ טלָאװ ןַאד ,גנוטייל עכילטייהנייא'נַא טַאהעג ןעטלָאװ
 ,"עגַארפנעריי רעד ןּופ גנווייל העד ּוצ ןעטערטּוצּוצ ןעזעוועג

 םויטימעסיטנַא רעד זַא ,סלַאה ןעגעגַאד שריה ןָארַאּב
 ,ןעדיי ןּופ ץנעגילעטניא רעכיוה רעד םילוצ לל :םדוק ךיז טמהענ
 ןיכ ָאװינ םעד ןעקירדפָארַא ,גנוניימ ןייז טיֹול ,ָאלַא זומימ
 נָאלָאק ענייז זַא ,ןָארַאּב רעד טּבױלג ללכב ,טסײג ןעשידיי
 טרעפטנע לצרעה ,ליצ םּוצ ןערהיפ ןעלעװ ןעוטפיוא עשירָאטַאז
 טהיצרע רע ,שלַאפ זיא ,ןָארַאּב רעה ,ּפיצנירּפ רעייא , ; ףיורעד
 ףױא ריא טּוט סָאװ ןּוא .רערָאנש רָאנ ,ןעשטנעמ ןייק טשינ
 ריא טנָאק ליפיו !?ןעדיי עמירָא ןּופ עיצַאזינָאלַאק רעד טימ
 קריצעּב ןייא ןיא !טנעזיוט גיצנַאװצ ,ןעריזינָאלַאק ּוצ ןעזייװעּב
 "!ןעריי רהעמ ןעניואוו ןיװ ןיא

 רעּבָא ןעכיירטסייג ַא ןלצרעה ןיא טהעז שריה ןָארַאב
 :מיא ן'לצרעה רע ליװ ףוסל ןוא רעלעטשטפירש ןעשיטסַאטנַאֿפ
 . עגיצנייא יד זיא ןערעדנַאװסױא סָאר) ;גידנערעלקרע ,ןערינָאּ
 .רעדנעל ןעפיוק גּונעג ןעמ ןָאק דלעג רַאפ ,ןעדיי רַאפ גנוזייל
 ךייא טעװ דלישטָאר ?דלעג ןעמהענ ריא טעװ ןענַאװ ןּופ רעּבָא
 טשינ ךיז טוָאל לצרעה רעּבָא "?!קנַארּפ 500 ןעּביירשרעטנוא
 יעּבטסּבלעז ןֹוא ץלָאטש טרעפטנע רע ,ןערינָאּפמיא טכייל ױזַא
 .קַארַאכ סָאװ ,דלעג יּבגל גנּוטכַארעפ ןּופ ןָאט םעד טימ טסּואוװ
 יּוצ לעװ ריא !דלענ, :ןּבעל ץנַאג ןייז ךשמּב םיא טריזירעט
 "קרַאמ ןעדרַאילימ 10 ןּופ הָאולה עלַאנָאיצַאנ ַא ןעגנערצפיוג

 עגיזיר ַא ןָארַאב ןעכייר רהעז סעד רָאפ ּוליִפָא זיא סָאד
 לא 2
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 .טפירש םעד לעכיימש ןעשינָאריא ןַא טימ ןָא טְקֹוק שריה .עמּוּפ
 ןעדרַאילימ טימ טכייל ױװַא ךיז טּפרַאװ סָאװ ,טסַאטנַאפירעלעטש
 עכייר יד !לַאפנייא ןעשיטסַאטנַאפ ַא טָאה ריא, :טגָאז ןּוא
 .כעלש ללכּב ןענעז עכייר יד .ןעּבעג טשינרָאג ךייא ןעלעװ ןעדיי
 יד ןופ ןערײל יד טשינ ייז ןעריסערעטניא'ס ,ןעשטנעמ עט

 ' 1 : 7 יו עמירָא |

 ,החונמ ןייק ןענופעג טשינ לצרעח ןָאק ,ןעמוקעגמײהַא
 .עגעג גינע ּוצ ךָאנ ,ךיי.דלעג םער טָאה רע זַא ,טלהיפ רע
 רע ןּוא ,יידיא ןוא טסיײג ןּופ טכַאמ יד ןעהעטשרעפ ּוצ ןעּב
 .וקָאד ַא ןיא רעכלעװ ,ףירּב ןעטירר ןייז ן'שריה ּוצ טּביירש
 ּבָאה ךיא , :טייקכילנעזרעפ רערַאּברעדנּואװ ס'לצרעה ןּופ טנעמ
 רענהעפ עכלעװ ,ןעגָאז טפרַאדעג ךָאנ; לצרעה טּביירש "ךייא
 םּתס'נמ ךימ טלָאװ ריא רעּבָא .יװַא יו ןּוא ןעלָארפױא לי ךיא
 ךָאד זיא'ס !סָאד זיא סָאװ ,ןהָאפ ַא :עינָאריא טימ טגערפעג
 זיִא ןהָאמ ַא ,רעה ןיימ ,ןיינ - !עטַאמש ַא טימ ןעקעטש ַא
 ןעסטנעמ יד ןעמ טרהיּפ ןהָאפ ַא טימ ,סָאד זױלּב יװ ,רהעמ
 ןהָאפ ַא רַאמ .רנַאל ןעטשטנעּבעג- ןיא ּוליִפַא ,ליוו'מ ןיהואו
 .נייא סָאד ּוליִפַא זיא'ס ,ןעסַאמסקלָאפ יד ןעּברַאטש ןוא ןעּבעל
 בוא ,ןעּברַאטש ּוצ טיירג ןענעז ןעסַאמ יד ןעכלעװ רַאפ ,עגיצ
 .עפ זיא'ס סָאװ ןּופ ,ריא טסייװ יצ ,..וצרעד ייז טהיצרעד'מ
 ינַאפ ,רעריל ,תומולח ןּופ ! ךייר עשטייד סָאד ןערָאװעג ןעפַאש
 ;עג ןיא סָאד ןּוא ,רעדנעּב ענעדלָאג:טױר-ץרַאװש ןּוא סעיזַאט
 טרַאשעגּפָארַא טָאה קוַאמסיּב .טייצ רעצרּוק ַא רָאג ןיא ןעהעש

 .נָאפ יד טצנַאלפרעפ ןעגָאה סע ןעכלעװ ,םיוּב ןּופ ןעטכורפ יד
 טרעלקרע סָאטַאּפ ןעשיאיבנ ,ןעכילטפַאשנעדייל ַא טימ .*ןעטסַאט

 .סַאטנַאפ סָאד רָאנ; :שריה ןָארַאּב םוצ ףירּב ןייז ןיא לצרעה
 טשינ טָאה'ס רעװ ןוא ןעסיירטימ ןעשטנעמ םעד ןָאק עשיס
 ינַא ,רעטנעכייצעגסיוא ןַא ןייז ךיז ןָאק רעד ,רַאפרעד ןיז ןייֵק

== 
 4 2 א 444 8.1 212 ער. 6 4 4 4 84 }4 ג 4 . 2 .4 ג 2 + :

204 



 יליואוו ַא ןייז ּוליִפַא ןָאק רע ,שטנעמ רערעטכינ ןוא רעגידנעטש

 ינעמ יד ןערהיּפ רעּפָא .ּפַאטשסָאמ ןעסיורג ַא רָאג ןיא רעטעט
 טשינ רכָז ןייק םיא ןּופ טעװ סע ןּוא טשינ רע טעװ ןעשט
 ן'לצרעה ייב ךיז טלהיפ ץַאז ןעטצעל םעד ןיא - "1 ןעביילג
 .גָמ.דלעג ןעגיטכעמ םעֹד טָאה לצרעה .,טייהציירעג עסיוועג ַא
 זיא'ס קידכעבענ יװ ,ןעכַאמ רָאלק טלוּב ןוא ףדַאש טזומעג טַאנ
 ס'לצרעה ןּופ חכיייַדיא םעד יּבגל ןענָאילימ עּנייז ןּופ הע רעד
 .טסייג

 ּוצ ןעסָאלשעב ןעּצָאה .שריה ייס ןוא לצרעה ייס  ,עדייּב
 ןעניזָאד םעד רַאפ תונּברק ןעגנערב ּוצ ןּוא קלָאפ רעייז ןעניד
 ןּוא הגשה ןיה טול ןוטעג סָאד טָאה ייז ןופ רעדעי ,קעװצ
 ייױׂשנא.טלעוו טריטנעזערּפער ייז ןעצָאה ,רעדייל ,טייקכילגעמ
 ,טסייװ רעװ .ןעגיניירעפ טזָאלעג טשינ ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעגנוא
 יד ןעװ ,ןעהעזעגסיוא טלָאװ םוינויצ ןופ גנולקיווטנע יד יװ
 ןעמַאזנימעג ַא ןענומעג ןעטלָאװ רענעמ עסיורג ייוװצ עגיזָאד
 רע .טנעגענעב רהעמ טשינ שריה ןָארַאּב טָאה לצרעה - .געוו
 .נעדיײ, ןייז ןּופ רַאלּפמעזקע ןַא טקישעג טשינ ּוליפַא םיא טָאה
 לירּפַא 21 םעד) ןעּברָאטשעג ןיא שריח ןעװ ,רעּבָא ,"טַאַאטש
 םעד ּבָאה ךיא, :ךוּבגָאט ןייז ןיא ןײרַא לצרעה טגיירש (6
 רעד ןיא ,"ןערָאװעג רעמירָא טנייה זיא ךַאז רעזנּוא זַא ,להיפעג
 (1096 ילוי 6 םעד) "רעיײבַאקַאמ, יד ייּב גנּולמַאזרעפ רענָאדנָאל
 רַאּפ ץרַאה ַא טגָאמרעּפ טָאה שריח ןָארַאב, :לצרעה טרעלקרע
 ךָארַאּב ןּופ טלַאטשעג יד טעװ רעּבירעד .רעדירב עמיוָא ענייז
 ןעשידיי ןּופ ןֹורּכז םנּופ ןעדניװשרעפ טשינ לָאמנייק שריה

 | | ."קלָאּפ
 רעמרַאש רעד ןעזעװעג טכערעג ןיא שירָאטסיה רעגָא

 ס'שריה ןּופ .ףירב ןעטנהָאמרעד ןייז ןיא ס'לצרעה לייטרּוא
 ןעקנָאשעגקעװַא טָעה רע רעכלעװ רָאּפ ,טייקיטעט רעזעידנַארג
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 תעשמ ,ןעבילגפג טשינ וכְז ןייק טעמע זיא ,קנַארּפ ררַאילימ א
 | ,טלעװ עשידיי יד טרעּבָארע טָאה יידיא ס'לצרעּה

 עשיריי עגיטכעמ עטשרע יד ןעזעועג זיא שריה ןָארַאּב

 רעד .ןעדנַאװעג ךיז סָאה לצרעה .ט רעכלעװ ו3 טייקכילגעזרעפ
 טלָאװ רערעדנַא ןַא .ןע ;גנּולעג טשינ ץלצרצה ןיא וּורּפ רעטשרע
 .םּוצ ,רעּבָא ןיא לצרעה .ןעלַאפעג ךיז יב םעד ילוצ רשפא
 זיא רע ,ןעליװ םענרעוייא ןַא טימ שטנצמ ַא ןעזעװעג ,קילג
 םּוצ געװ ן'פיוא טסואוועּבטסמלעז ןּוא רעכיז ןעגנַאגעג רעטײװ
 ,"טָאטסשנערייג

 ראל ר 4 1 / איו

 (1894) זירַאּפ ןיא לצרעה



 "טאאטשנעדיי רעד (3

 ,שריה ןָעיאְב טימ ורפ םענעגנולעג טשינ םעד ךָאנ
 רעשידי רעד טיפ טקַאטנַאק א טכיזעג לצרעה רָאדָאעט טָאה
 ןַא לצרעה טלַאה 1895 רעפמעװַאנ ןעט:24 םעד .טטַאשלעזעג

 ,ןָאדנָאל ןיא 'רעײבעקַאמ, יד "צ טָארעּפער ןעכילרהיפסיוא
 ."טָאטטשנעדײ, ןופ ןעקנַאדעגרקיע יד טלעקיװטנע רע ואװי

 ,'לצרעה ובכל עמהָאנפמױא עכילרעײפ 8 רָאפ טמוק'ס
 ,ףלָאװ ןעיסּול ,?יװגנַאז לארשי טימ ָאד ךיז טנעקעב לצרעה
 .םילנעורעפ עדנערהיפ ערעדנַא טימ ןוא טימסדלָאג לענָאלאק
 רעטרעטסייגעב דעד ,טימפדלָאג .םוטנעדוי ןעשילגנע ןּופ ןעטייק
 יירעט םוש ןייק ןַא ,ץ'לצרעה ןעגייצרעביא ּוצ טכּוז ןויצ-כבוח
 ןצדיי רַאפ טכארטעּפ ןיא טשינ טמּוק לארשי:ץרא רעסיוא עירָאט

 ,"טַאַטטשנעדײ רעד קורד ןיא טגיישרע 1896 רַאורּבעפ ןיא
 .רָאטסיה רעד ןערָאװעג ןיא לעכיב עדנעדיײישעג עגיזָאד סָאד|
 ןכל ךיז ףרטד סע .םויתויצ םענרעדָאּפ ןּופ טנעמַאדנופ רעש
 ףעשידי רעדעי ןיא ,קעטָאילּביּב רעשידי רעדעי ןיא ןענופעג
 .סגנודליּב ןיא ןעלוש עריא ןיא ןּומ טנעגוי ערעזנוא ,בוטש
 ,"טַאטשנעדי} םעד ןענרע? ןיא .ןערידוטש סעיצַאזינַאגרָא
 ןעצנַאג םעד ןעגנערב טפרָאדעג ָאֹד רימ ןעטלָאװ ךילטנעגייא
 רעד רָאנ .ףוט םוצ ןיּב בױהנָא ןופ "טָאטטשנעדײ, ןיופ טסקעט
 סימ ןילּב ךיז ןענּונגעּב ּוצ זנוא טגניװצ ץַאלּפ ןיא ?עגנַאמ
 .טּכױה רעשיטסיניצ ס'לצרעה ןופ תיצמּת ןעכילרהיפסיוא ןַא
 .טפירש

 רעד, :?צרעה טּבײרש *טַאטשנעדײפ םוא טרָאװרָעּפ םניפ
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 ץנַאג ַא זיא ,ןעדער ָאד לעװ ךיא סעכלעו ןעגעװ ,קנַאדעג

 עשידיי יד ןעבעלפיוא ןעגעװ קנַאדעג רעד זיא סע ,רעטלַא
 טלעװ יד טגנילקרעפ ןעדיי יד ןעגעג יירשעג רעד הכולמ
 ליװ לצרעה ."קנַאדעג םענעּפָאלשעגניא םעד טקעװ סָאד ןוא
 ןּופ עירָאגעטַאק רעד ןיא ןעמהענניײרַא ךוּב ןיײז לָאז'מ זַא ,טשינ
 יישרע סלָאמַאד דָארג ןענעז סָאװ ,ןענַאמָאר עשיּפָאטּוא.לַאיצָאס
 יד ,דנַאלײרפ :ַאקצרעה .ט .רד) להָאצ רעסיורג ַא ןיא ןעג
 :ןכל טרעלקרע רע ןוא (.װ .ןַא ןּוא ימַאלעב ןּופ ןענַאמָאר
 טקעיָארּפ ןיימ לָאז'מ ןזַא ,ןעזָאלרעד טשינ לּכ.םדוק זומ ךיא ,

 טָאה "טאַאטשנעדײ, רעד ליײװ ,עיטָאטוא ןַא סלַא ןעלדנַאהעג
 סָאװ ,טפַארקּבײרט עגיטכעמ ַא ןעטקעיָארּפ ערעדנַא ּוצ דוגינּב
 לצרעה טּבײרש "ֹּכָא טגנעה ץלַא; .לַאער ירמגל םיא טכַאמ
 יד !טפַארק עגיזָאד יד ןיא סָאװ ןּוא ,טפַארקּבײרט רעד ןופ

 ,טפארק עניזָאד יד זַא ךיא טּפױהעּב טא ןּוא .,.טיונ עשידיי
 ,קרַאטש גּונעג יז זיא ,טצונעּב גיטכיר ןערעװ לָאז יז ןעװ
 טעװ סָאװ ,ןישַאמ עסיורג ַא גנּוגעװעּב ןיא ןעגנערּב וצ ידכּב

 יד ,ָאולַא :"ץיועּב רעײז ןּוא ןעטטנעמ ןעריטרָאּפסנַארטרעּבירַא
 .טַאאטשנעדיי םוצ טרהיפ סָאװ ,טּפַארקּבײרט יד זיא טיונ:ןעדייו

 יירעד, :םרָאּפ רעשירָאגעטַאק ַא ןיא סָאד טועלקרע ?צרעה
 רעד ןיא ּביולג ךיא ןַא ,טסעפ ןּוא ךילטייד ךייא ךיא גָאז רעּב
 טשינ ךָאנ ןָאק ךיא םגה ,יידיא ןיימ ןעריזילַאער ּוצ טייקּכילגעמ
 יידי יד ,ײריא רעד ןּופ םרָאפ עגיטליגטנע יד ןעגָאזסיוארָאפ
 יטנע ןעוומ ןכל טעװ יז ,שינפרעדעביטלעװ ַא ןיא הכולמ עש
 | 2 | | יו ןעהעטש

 ענייז לצרעה ןַאד טלעקיװטנע גנוטיײלנייא רעד ןיא
 רע - "טַאַאטשנעדײ, רעד ,ןעזעט ןּוא ןעקנַאדעג עקידרעטייוו
 .מעק ּוצ ידכּב ,ןערָאװעג ןעבירשעג טשיג זיא - לצועה טרעלק
 ּוצ טשינ ןסֹוא םּוׁשּב טרעהעג רע ,לארשיייאנוש יד ןעגעג ןעפ
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 טּבײרש "ָאד ךיז לעװ ךיא, רוטָארעטיל רעשיטעגָאלָאּפַא רעד

 ,ןןעדיי יד ןעגיריטרעפ ןייק טימ ןעמהענרעפ טשינ, לצרעה
 יעגסױרַא ןוש ןיא םעד ןעגעװ ,זָאלצונ ןעזעװעג טלָאװ סָאד
 . יז ,,לָשטנעמיטנעסט ןוא שיִגָאל זיא סָאװ ,ץלַא ןערָאװעג טגָאז
 ּוצ סָאד טײקשירַאנ ַש ןעזעוועג טלָאװ'ס ,טריטסיוקע עגַארפנעדיי
 .עג ןעדיי ּואו ,לַארעפיא טריטסיזקע עגַארמנעדיי יד ,,.ןענקייל

 ,טשינ טריטסיוקע יז ּואװ ,להָאצ רעסיורג ַא ןיא ןיז ןענופ
 יד ."ןעדיי עטרעדנַאװעגנייא יד ךרוד טסעלשעגניירַא יז טרעװ
 ,עזעיגילער ןייק טשינ ןוא עלַאיצָאס ןייק טשינ ןיא עגַארפנעדיי
 ,עיצַאנ ַא ןענעז רימ לייװ ,עגַארפ עלַאנָאיצַאנ ַא זיא יז
 טײיּפשעצ ןוא טייזעצ ןענעז רימ םגה ,עיצַאנ עמַאזניימעג ןייא
 לַארעּביא ןיש ןעּבָאה ןעדיי יד .טלעװ רעצענַאג רעד רעּביא
 ערעסערג ןעזעוועג טפָא ןענעז ייז ,ןערילימיסַא וצ ךיז טריּצָארּפ
 רעֶּבֶא ייז טָאה סָאד .רעגריבטימ עכילטסירק יד יװ ,!עטָאירטַאּפ
 טּבירש "רעדנעלרעטַאפ ערעזנוא ןיא, ןעעלָאהעג טשינרַאג

 .עװ ,ןערהָאי רעטרעדנוה ןיוש ןעניואו רימ עכלעװ ןיא, לצדעל
 ילעזַא ןּופ רָאג לָאמטפָא ןּוא עדמערפ עלַא טכַאוטעּב רימ ןער
 םעד ןיא ןעזעװעג טשינ ךָאנ ןענעז ןרעטלע ערעיײז סָאװ ,עכ
 לייו ."ןעטילעג טרָאד ןיוש ןעגָאה סעדייז ערעזנוז תעשּב ,דנַא7
 יד טשינ טעריײשטנע ,רעדמערפ רעד זיא'ס רעװ ,םעד ןעגעוװו
 רהעז ,גנַאל ךָאנ סע טעװ ױזַא ןּוא ,חֹּכ רעד רָאנ ,טייקיטכערעג
 יד ראפ טָאה גנוגיטכערעּבכיילג עלעמרָאּפ יד .ןעּביילּב גנַאל
 סָצד ןמז לֹּכ ,גנוטיידעּב עניילק ַא טײקכילקריװ רעד ןיא ןעדיִי
 יעּביא ןזיא קלָאפ סָאד ןּוא ,טמיטשעג שיטימעסיטנַא זיא קלָקס
 ןוא סעדנעגעל:סקלָאפ יד, .לארשי תאנש ןּופ טשרעהעּב לַאר
 ןעמ לָאז ,"שיטימעסיטנא ןענעז, לצרעה טגָאז "רעטרעווכירפש
 סויטימעסיטנַא רעד ואװ ,טרָאד ולימא .ןעשיוט טשינ ןכל ןיז
 ,לֵאהעג ןױלג רע טלעמירד ,ןענַאװראפ טשינ טש'רכולפס זיא
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  טּביײרש "רעגנעל סָאװ ןיא, .קלָאפ ןופ המשנ רעד ןיא ןעט
 ףיױא טזָאל םזיטימעסיטנַא רעד, שוה ןעשיאיבנ ַא טימ לצרעה
 .ןעכערּבסױא רע טעװ רעשימרוטש ץלַא ,ןעטרַאװ ךיז

 ,תמא ןערעטיב םעד בילּוצ וַא ,סױארַאפ טהֹעז לצרעה -
 טמאשטנײפ יד ןענעגצגעּב רע טעװ ,טקעלפטנע רע ןעכלעװ

 .יעפ עמעװקעּב ,עטוג ןיא ןיז ןעּבעל סָאװ ,ןעדײי ךס ַא דצמ

 ,ןרעטיצ ןצלעװ םינדחּפ ןּוא ןעטסיָאנע עגיזָאד יד .ןעגנוגניד
 רעײז ןעכַאמ עילַאק ײז ןעמ טעװ הלילחו סח רעכָאט זַא
 .ןעלעװ רעּבירעד ןּוא םינכש עכילטסיױק יד טימ עיצַאלימיסַא
 גנוטכַארעפ טימ .קנַאדעגטַאַאטשנעדײ םעד ןעגעג ןעפמעק יז
 ןעפַאלקשיתּולג ןופ טייקשינדהּפ עניזָאד יד ?טבמ לצועה ןיא
 . ,ןעהעגרעטנוא ןּומ ןוא ?יװ ,ןָאק סע רעװ, :טרעלקרע רע ןּוא
 .סײקכעלנעזרעּפ עלַאנָאיצַאג יד רעֹּבָא .ןעהטגרעטנוא לָאז רעד
 :עגרעטנּוא טשינ רָאט ןּוא טשינ ןומ ,טשינ ליװ ןעדיי יד ןופ
 ןיא ןעּברַאטשּפָא ןענָאק םוטנעדיי ןופ ןעגייװצ עצנַאג ...ןעה
 עטרילימיסַא יד -- ."רעטייו טּבעל םיוּב רעד רעּבָא ,ןעלַאפּכָא
 ײז ןעװ ,ךילרעכעל ךיז ןעכָאמ ןעּפָארטנַאליפ ןּוא םיריבג
 ןּוא "ןענײרעפ.טײקיטעטליואװ, ןופ ףליה דעד טימ ןעװורּפ
 עגיטסעל יד ןּופ ןערעװ ּוצ רוטּפ *ןעטפַאשלעזעג-עיצַארגימע,
 .=טנַא םעד טיֿמ ךיז טימ ןעּפעלש סָאװ ,ןעטנַארגימע עשידיי
 ןענַאק ןעוורפ:עיצאזינַאלַאק עסיורג יד ּוּלימַא ,סזיטימעס
 ןענעזג ןעטנעמירעּפסקע ערעײז םגה ,ליצ םוצ ןערהיפ טשינ
 ןענעז ייז ליפיװ ןּוא ,ליפיזַא ףיא טנַאסערעטניא ןעזעװעג

 ײדיא רעד ןּופ ןערענַאיּפ יד ּבַאטשסָאמ םעגײלק ַא ןיא ןעװעג
 ףױא ,ךילצונ ײז ןענעז םעדרעסיוא .,תכולמ רעשידיי ַא ןעגצװ
 ןענעז סָאװ ,ןרעלהעפ יד ןופ ןענרעל ןענָאק טעװ'מ .ליפיוו
 רעד ןּופ גנּווײל עכילקריװ יד -- ",ןערָאװעג טכַאמעג ייצרעד
 ,ימצנעסַאמ ַא ןופ געװ ןפיוא ןעמוקרָאפ רָאנ ןָאק עגַארפנעדיי
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 לצרעה .םרָאפ רעכילטַאַאטש ַא ןיא עיצַאזינַאלַאק ןוא עיצַארג

 טעװ'מ זַא ,ארומ ןעבָאה סָאװ ,עקידלעפעקנײלק יד טגיהּורַעּב

 רבדמ א ןיא ןערהיפרעפ רוטלוק רעשיאעפַארײא רעד ןופ יז

 רעגירדיג ןײק ּוצ טשינ טהעגמ, :ײ! טרעלקרע רע ןוא ןײרַא
 .ימױא טשינ טעװ'מ ,רעכעה ךָאנ ןעגײטש טעװ'מ רָאנ ,ףוטש
 ."רעזייה ערענרעדָאמ ערענהעש רָאנ ,ךעלזייה ענעמייל ןייק ןעלעטש

 שיטַאמעטסיס ןיא יונעג גנורעדנַאװסױא יד זופ ךילריטַאג

 גנורעדנַאװ עגיזָאד יד, :טּבײרש ?צרעה ,ןערעװ טריזינַאגרָא

 רעגיסעמנַאלּפ ַא רָאנ ןעפױלטנַא ןיק ןײז טשינ ךיױא טעװ
 ,נונײמ רעכילטפַאשלעזעג רעד ןופ לָארטנַאק רעד רעטנוא גוצ

 קידנעטשלופ ַא ףיוא רָאנ טשינ ןעמּוקרָאֿפ ףרַאד גנוגעװעב יד

 ,ןעגנילעג סלָאמַאד רָאג 723 ןָאק יז רָאנ ,ךוסי ןעכילצעזעג

 .ערעטניארעפ יד ךצמ ץיטש עכילדניירפ א ןאהרעפ ןיא'ס בוא

 ןעטסגרע ןַא ןעּבָאה ןומרעד ןעלעװ סָאװ ,ןעגנוריגער עטריס

 ײװצ ןופ דנעה יד ןיא ןענופעג ךיז טעװ גנוטייל יד ."ןעצינ

 ןופ דנַאברעֿפ) פססוסוצ 04 ?סשפ (1 :ןעטפַאשרעּפרעק עשידיי |

 .ַארָאמ ןיא ןעשיטילַאּפ לַאנָאיצַאנ ַא ןעגָארט םעװ סָאװ ,(ןעדיי
 ,לעזועג עשידיי יד) ,סש 88 סס+מקמתצ(2 ןוא רעטקַארַאכ ןעשיל

 עשימָאנָאקעישידירוי עלַא ןערירטנעצנָאק טעװ סָאװ (טּפַאש

 ,גנולדיזנָא ןוא גנורעדנַאװרעּביא רעד ןופ סעיצקנופ

 סָאװ ,סעזעט ןוא ןעקנַאדעג ענַײז טלעקיװטנע לצרעה

 .עגלַא םעד ןיא ךילרהיפסיוא ,תומדקה עדיײּב ןיא ךיז ןענּופעג

 ןעצרוק ַא רע טיג לכימדוק ,"טַאטשנעדײ, ןופ לייט םעניימ

 רעצנַאג רעד ןיא עיצַאוטיס רעשידײ רעד רעביא קילגרעּביא
 ןופ עגַאל ערעװש יד ןטנעקײלּפָא טשיג טעװ רענײק, : טלעװ

 רערעסערג ַא ןיא ןעניױאװ ײז ּואװ ,רעדנעל עלַא ןיא ,ןעדײ יד

 ,כײלג יד ,טגלָאפױפפ רעגיגעװ רעדָא רהעמ יז ןערעװ ,להָאצ

 ןערָאװעג טשינוצ שיטקַאפ לַארעפיא טעמּכ ןיא גנוגיטכערעּב
 ןעלעטש פרעלטימ יד וליפֲא .ץעועג םניא טריטסיזקע יז םגה
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 ןצנעז ןעטמַא עטַאװירּפ ,ןוא עכילטנעפע ןיא  ,יימרַא רעד ןיא
 ןעסױטשסיַא ןעדײ יד טװורט'מ ןעסָאלשרעפ ןעדיי רַאפ
 ןיא ןעלַאפנָא יד - "!ןערדוי יב טשינ טפיױק; : לעדנַאה ם'נופ
 .ןעכריק ןופ ,עסצרּפ רעד ןיא ,ןעגנולמטזרעפ ,ןעטנעמַאלרַאּפ
 .ײװרעפ ןיא ּולימַא ןוא ןעוײר תעשּב ,סָאג רעד ףױא ,תומיּב
 .לָאפרעפ יד ,גָאט וצ גָאט ןופ ךיז ןערהעמרעפ רעטרע:סגנול
 רעדנעל יד טול דעטקַאראכ םענעדישרעפ ַא ןעגָארט ןעגנוג
 טרימָארנָאּפ דנטלסּור ןיא .ןעזיירק עכילטפַאשלעזצג יד טיול ןּוא
 רנַאלשטיײד ןיא ,יײז ןעמ טע'גרה עינעמור ןיא ןצרי יד ןעמ
 .ָארעט ןיירטסע ןיא ,טיהנעגעלעג רעדעי ייּב יז ןעמ טגָאלש
 ןיא ןעּבעל עכילטנעפע עצנַאג סָאד ןעטימעסיטנַא יד ןעריזיר
 ןּוא םּורַא ןרעדנַאװ סָאװ .רעקידערפ ףױא ןעטערט רישזלַא
 "ױזַא יד פָא ךיז טלעקָאש ןירַאּפ ןיא .ןעדיי יד ןעגעג ןעצעה
 ןענעז תוטהסנ יד .ןעדײ ןופ טפַאשלעזעג ערעסעב ענעפורעג
 עגיזָאד יד ןעגנילק לעוטקַא יװ ,"ריעיש ַא ןָא ןוא ןעדישרעפ
 רהָאי גיצועס טימ ןערָאװעג ןעבירשעג ןענטז סָאװ ,רעטרעוװ
 יד ןופ טײהרחעמ עגידלַאװעג יד זיא סלָאמעד רעּבָא !קירוצ
 ןיולּב ןיא םןיטימעסיטנַא רעד ןזַא ,ןעזעװעג טגײצרעּביא ןעדיי
 .רעפ טשינ ךיז טָאה'מ ןוא גנונישרע עדנעהעגרעצירָאפ א
 עדנעהעז:טייוו ןּוא עדנעשרָאפ.ףיט עדנעגלָאפ יד רעביא טכארט
 טשינ ןענָאק רימ זַא ,ןיימ. ךיא :ס'לצרעה רָאדָאפט רעטרעװ
 ןסָאװרַאפ ,ןנוא יִבגל סחי םעד ןיפ גוורעסעברעפ ַא ןעטרַאװרעד
 ןעהעטש ןיוש ןעלָאז רימ ןעװ ,וליפַא ,ןעגנוריגער יד לײװ
 ,רעגריּב עלַא יװ טקנוּפ ,רעצרעה ערעײז וצ טגעהָאנ יױזַא
 יד ּוצ האנש יד ןעלעװ יז ,ןעגידיטרעפ טשינ זנוא ןענָאק
 .סױרַא ןנּוא ןעלעװ ייז סָאװ ,םעד טימ ןעקיַאטשרעּפ ךָאנ ןעדיי
 ףרַאד "ליסוצ, ט-ָאװ םעד רעטנוא ןּוא ,דסח ליסוצ ןעוזײװ
 ףעדעי ךיז רַצְפ טרעדָאפ סע יװ ,רעגיצניװ ןעהקטשרעפ ןעמ
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 ןעשיװצ ,רעקלעפ יד ,קלֲחפ סעדעי ןוא רעגריב רעכילנהעװעג
 .רָטֹּברעפ רעדָא ענעפָא עלַא ןענעז ,ןעניואוו ןעדי יד צכלעװ

 רעד ךיא טעװ טכיוניה רעד ןיא -- ,"ןעטימעסיטנַא ענעג

 .?טכַאלש עלַאיגָאס יד; .ןוטפיוא ןענָאק גינעװ םוילַאיצַאס

 לײװ ,סעצײלּפ ערעזנוא ףיוא ןעמוקרָאפ טעװ, לצרעה טּביירש

 רעגַאל ןעשיטסילַאיצָאס םניא ייס ןּוא ןעשיטסילַאטיטַאק םניא יַיס

 .סעיציזָאּפ עטרינָאּפטקע ןעטסנײממַא יד ףיוא ךיז רימ ןענופעג

 יעז עגַארפנדײ יז ןעזײל ּוצ ןעוורּפ עגיטציא זיּב יד

 יעגּפָא רָאנ ןעּבָאה יז ,זָאלטרעװ ןּוא ךילניילק ןעזעװעג ןענ

 ּוצ ןעדײי ןערהיפרעּבירַא סָאד וליִפַא .גנודײשטנע יד טּפעלש

 ינע ,ןעגיואוו ייז ואװ ,רעדנעל יד ןיא טפַאשטריװדנַאל רצד

 טּבײרש "ךילקריװ ןענעז סע, .ןעטּוג םּוצ עגַאל יד טשינ טרעד

 *עג ןעדיי עטלעפײװצרעפ יד ּואװ .ןעדנעגעג ןַאהרעּפ, לצרעה

 ָאד רעּבָא ,ןּוט סָאד ןעליו רעדָא ,דרע יד ןעטעּברַאעּב ןנה

 הביבס יד .ןעדנעגעג עגיזָאד יד דָארג ןזַא סיורַא ךיז טזײװ

 .סּור ןיא ןעצניװָארּפ עגינייא ןּוא דנַאלשטיײד ןיא ןעסעה ןּופ

 ,"םויטימעסיטנַא םעד ןופ ןעטסעניטּפיוה יד ןענעז .דנַאל

 טרעלקרע ,םזיטימעסיטנַא ןופ ןעלצרָאװ יד קידנעשרָאפ

 .םןיטימעסיטנַא םעד .ןעמּוקיּב טשינ ןענָאק רימ, :לצרעה
 .ענּפָא טשיג ןענעז ּפע ןמז 53 ןעגיטייזעּב טשינ םיא ןָאקימ
 ןָאק יצ רעּבָא ;תוביס עכילטנעגיײא ענייז ןערָאװעג ןעפַאש

 ַא ןיא םזיטימעסיטנַא רעד "!תֹוּביִס עגיזָאד יד ןייז רבֹוג ןעמ
 יָאקע ןּוא רעשיטילָאּפ רעלַאמרָאנטשינ רעזנּוא ןופ אצוי לעֹוּפ

 .ןעגנוגנידעּב עשיפיצעּפס ,ערעדנועּב ןיא ןעּבעל רימ ,עגַאל רעשימָאנ
 יַאטעלָארּפ ןַאד; לצרעה טּבײרש יּפָארַא ךיז ןעזָאל רימ ןעװ,

 יד ּוצ ןעלעטש ןּוא ךיז רימ ןעריזינָאיצּולָאװער ןּוא ןעריזיר

 ןוא ןעלטרַאּפ ערענָאיצולָאװער עלַא רַאפ ןעריציפָא-רעטנוא

 .ךלעג רעזנּוא גידלַאװעג ןַאד טסקַאװ ,ןעגײטש רימ ןעװ
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 ַא ןיא ןעדיי ףיוא םויטימעסיטנַא ןופ גנוקריוו וד -- ,"טכַאֿפ
 ףיוא קורד ןעשיטימעסיטנַא םעד ּבילוצ ןערעװ ךימ ,ערצװש

 יעדנַא רעד ןּופ ,רעּבָא ,רעלדייא טשינ ןּוא רעסעצ טשינ ,זנּוא
 .עג עלַאנָאיצַאנ ערעזנוא לאושי תאנש יד טקעװ ,סייז רער
 רעזנוא ןָא ,קלָאפ ן"ײא, לצרעה טּבײרש "ןענעז רימ,, ;ןעלהיפ

 ךימּת סע זיא יוזא ןוא דנייפ רעד וצרעד זנּוא טכַאמ ןעליװ
 ןײא רַאפ זנוא ןעכַאמ תֹורצ יד .עטכישעג רעד ןיא ןעזעװעג
 רימ ,ָאי .טסַארק רעזנוא גנילצולפ ןעקעדטנע רוימ ןוא ץוּבק
 .רעטסומ .ַא ּוליפַא ,הכולמ ַא ןעטַאש ּוצ טפַארק יד ןעּבָאה
 ,ןעלטימ עלעירעטַאמ ןּוא עשילַארָאמ עלַא ןעּבָאה רימ .הכולמ

 - ."גיטיונ יצרעד ןענעז סָאװ
 ּוצ ןעטערטוצ דימו ףכּת ןעמ יףרַאד ,יוזַא בוא ןוא

 רעצנַאג רעד, .הכּולמ רעשידיי ַא ןופ ןַאלּפ םעד ןעריזילַאער
 .ןײא רהעז דוסֹי ןיײז ןיא זיא, לצרעה טלכיירטשרעטנוא *ןַאלּפ
 ינעמ עלַא ןַא ,ליוװמ בוא ,ןײז יקַאט רע ןזומ ױזַא ןּוא ךַאפ
 ירעה יד ןעּבעג זנוא ףרַאד'מ .ןעהעטשרעפ םיא ןעלָאז ןעשט
 ףיוא סיורג גונעג ןייז לָאז סָאװ ,דנַאֿפ קיטש ַא רעּביא טּפַאש

 סָאד ,ןעשינפרעדעּבסקלָאפ צטכערעג ערעזנּוא ןעגידירפעּב וצ
 ןעהעטשטנע סָאד .ןעגרָאזעּב ןילַא ןיוש רימ ןעלעװ עקירעּביא
 ,ךילנעמנוא רעדָא ךילרעכעל טשינרָאג ןיא הכולמ רעיינ ַא ןופ

 סָאװ ,רעקלעפ ײפ ןעהעזעג סנעטצעל סָאד ןעּבָאה רימ
 *ַאװש ךיוא רעּבירעד ןוא טעדליּבעג רעגינעװ ,רעמירָא ןענעז

 ןענעז הכולמ רעשידיי ַא ןּופ גנּופַאש רעד ןיא ,זנוא ןופ רעכ
 ּואװ ,רעדנעל יד ןופ ןעגנוריגער יד טריסערעטניארעפ קרַאטש
 .ַאגפױא רעגיזָאד רעד רַאפ .םזיטימעסיטנַא רעד טריטסיזקע'ס
 .היסכרוד רעד ןיא ןּוא ךאטנײא ּפיצנירּפ ןיא זיא עכלעװ ,עּב

 יד :ןענַאגרָא עסיורג ײװצ ןעּפַאש ןעמ ןּומ ,טריצילּפמָאק גנור

 | ףרַאד סס0ס328ת9ַ '7 ./6618 8 (0סומקגהַצ 'ד ןוא 506161צ 0{ !סש8
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 יטפַאשנעפיװ טָאה 4537 יד סָאװ ,סָאד ןעריזילַאער שיטקַאּפ

 יֹעֹב פה 8 סספ2קמתצ יד .טעטיירעּברַאפ שיטילָאּפ ןּוא ךיל

 ןופ ןעסערשטגיאיסנענעמרעפ עלַא ןּופ עיצַאדיװקיל יד טגרָאז

 ןעשימָאנָאקע םעד טריזינַאגרָא ןּוא רערעדנַאװסױא עשידיי יד

 .ןפדי ןופ גנּורעדנַאװסױא יד  .דנאל ןעײנ םניא ןתמו אשמ

 ,צולּפ ןעמּוקרָאּפ טשינ ,ןערָאװעג טגָאזעג ןיוש ןיא'ס יװ ,ףרַאד

 ײדנהעצ ןרעיוד טעװ ןּוא הגרדהּב ןערעװ טכַאטעג ןומ יז ,גניִל

 יעװסָאװ ,עטסמיוַא יד ןעהעג ןעלעװ טשרעוצ ,ןערהָאי רעגיל

 ןעטמיטשעּב ַא טױל ןעלעװ ַײז ,ןעטיירגוצ דנַאל סָאד ןעל

 ,ןעגנוטכירנײאפַארגעלעט ,ןענהַאּב ,ןעקירּב ,ןעײסָאש ןעיוּב ,ןַלפ

 יייז ,בּושי 8 ןײלַא ךיז רַאפ ןעפַאש ןּוא ןעכייט יד ןערילוגער

 טעװ רהעקרעפ רעד ,רהעקרעפ םעד ןעגנערּב טעװ טיּברַא רע

 ..רערעדנַאװנײא עײנ ןעהיצוצ ןעלעװ קרעמ יד ןוא קרעמ ןעפַאש

 ,ײדיא-הכולמ רעזנוא טימ קימיטשנײא ןעגעז סָאװ ,ןעדי יד

 סעװ סָאװ ,506וס6} 04{ 1ס6 רעד םיהַא ןעריפורג ךיז ןעלצוו

 ןעגיטיוג םעד ןעגנוריגער יד ײּב ןעמּוקעּב ןפֹוא םעד ףיוא
 יד ןופ ןעמָאנ םניא ןעגנולדנַאהרעפ ןערהתיפ ּוצ ידכּב טעטירָאטױא

 | .ןעדײי
 רַאפ טכַאוטעּב ןיא ,לצרעה טיול ,ןעמּוק רעדנעל ײװצ

 ַאגיט סע לא 9 :גנורעדנַאװרעּביא רעכילטַאַאטשישידײ רעד

 ,רַאד יצ, :םעד ןעגעװ טבײרש לצרעה .ַאגיטנע גרַא ןוא
 1 טניטנעגרַא רעדָא ַאניטסעלַאּפ ףיוא ןעלעטשּפָא ךיז רימ ןגפ
 ןעּבעג ריא טעװ'מ סָאװ ,דנַאל סָאד ןעמהעג טעװ 800:6ו/ יד

 ייימ עכילטנעפע יד ןעגָאזסױרַא ךיז טעו'ס ןעכלעװ רַאפ ןוא

 ,רּוטַאג עריא טיול זיא ַאניטנעגרַא -- ,קלָאפ ןעשידיי ןופ גנונ
 יז ,טלעװ רעד ןיא רעדנעל עטסעּב יד ןּופ ענייא רעמיטכייר

 ןעגיסעמ ַא ןוא גנורעקלעפעּב עניילק ַא ,חטש ןעגיזיר ַא טָאה
 יעטניא ןעסיורג ַא טָאה קילגוּפער עשיגיטנעגרָא יד ,טָאמילק
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 יד ,עירָאטירעט ריא ןופ קיטש ַא זנוא ןעטערטוצּפָא סער |
 ירעגסױרַא ּוליפַא טרָאד טָאה גנורעדנַאװנײא עשידיי עגיטציא
 ייונ ןײז טעװ'ס רעֶּבָא ,זנוא ןעגעג גנומיטש עטכעלש ַא ןעפ
 עײג יד זַא ,גנוריגער עשיניטגעגרַא יד ןעגייצרעכיא וצ גיט
 רעד ןּופ ןעדײשרעטנוא ירמגל ךיז טעװ גנורעדנַאװנײא,ןעדיי
 עכילסעגרעפנוא ערעזנוא ןיא ַאניטס על ַאּפ -- ,רעטלַא
 ענידלַאװעג ַא טָאה ןעמָאנ ריא ןיולּב ןיוש .םײה עשירָאטסיה
 רעד ,טעטסעיַאמ ענייז ןעװ .ץקלָאפ רעזנוא רַאפ טפַארקסגנוהיצוצ
 ביחתמ ךיז רימ ןעלעװ ,ַאניטסעלַאּפ ןעּבעג זנוא טעװ ןַאטלוס
 .ײקרעט רעד ןּופ ןעסנַאניפ יד ןערילוגער ּוצ קידנעטשלופ ןייז
 ,רָאס ַא ןעדליב ַאניטסעלַאּפ ןיא רימ ןעלעװ ַאטָארײא גל
 / ,סוירַאּברַאּב ןעשיטַאיזַא םעד ןעגעג רוטלוק רעד ןופ ןעטסָאּפ
 ינעמַאזוצ ַא ןיא ןעבײלּב רימ ןעלעװ הכולמ עלַארטײנ ַא סלַא
 ןעזּומ רַאפרעד זנוא טעװ עכלעװ ,אּפָארײא ץנַאג טימ גנַאה
 טגנַאלעּבנָא סָאװ ,ץנעטסיזקע עכילטַאַאטש רעזנּוא ןעריטנַארַאג
 ַא ןענופעג יז רַאפ ןעמ ןָאק ,רעטרע עכילטסירק עגילייה יד
 ןעלעװ רימ ,טעטילַאירָאטירעטסץע ןּופ םרָאפ עכילטכער-רעקלעּפ
 טימ ןּוא רעטרע עגילייה עגיזָאד יד יב ךָאװ-ןערהע ןַא ןעדליּב
 עגידנעטשלופ יד ןעריטנַארַאג רימ ןעלעװ ץנעטסיזקע רעזנוא
 | | - ,"ן'תּוביחתה ערצזנוא ןּופ גנוליפרעד

 *עשיטקַארּפ, ןּוא "עשיגָאל, יד סיוארָאפ טהעז לצרעה
 ,לכש ענרעטכינ יד ךצמ ןעמוק םּתס'גמ ןעלעװ סָאװ ,תוקפס

 טעװ רעגיטציא רעד יװ ,ןַאל8 ַאזַאא :טּבײרש רע ןוא ןעדיי
  םיניבמ *עשיטקַארט, יד ּבױא ,ןערעװ טהָארדעּב דֹוסי ןייז ןיא
 עשיטקַארּפ עגיזָאד יד .םיא ןעגעג ןעגָאזסױהַא ךיז ןעלעװ
 רעַײז טימ ןעדנוּבעג ןָא קידנעטש ןופ ךָאד ןענעז ןעשטנעמ
 ןעײרכעּב טשינ ךיז ןענָאק יז ןּוא טײהנױאװעג ןּוא ןיטּור
 ןיאס ןעװ ..ןעפירגעב עטלַא ערֶעײז ןופ ןיירק ןעגנע םנופ
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 ןענעז ,ַאּפָארײא ןיא ןענהטּבנעזיא ןעױוּב ּוצ טייצ .יד ןעמוקעג

 .עג ןעיוּב סָאד ןעטלַאהעג ןעּבָאה סָאװ ,רעקיטקַארּפ ןעזעוװעג

 .עג ןעּבָאה ייז ליײװ ,שירַאנ רַאפ סעיניל:ןהַאּבנעזײא עסיוו

 .רעפ טשינ טרָאד זיא ןערהָאפטסָאּפ יד רַאפ וליפַא זַא ,ט'הנעט
 .קַארּפ, עירָאגעטַאק רעגיזָאד רעד וצ ,"ןערישזַאסַאּפ גונעג ןַאה
 סָאװ ,ןעטסימָאנָאקע יד ךיוא ּוצ לצרעה טלהעצ םיניבמ "עשיט

 יד ןעּבעל ןעלעװ סָאװ ןופ :תֹולאֹש ןעגערפ ןייא ןיא ןעטלַאה

 ינַאלּפ יד ױזַא יװ ,טרעלקרע לצרעה !דנַאל ןעײנ םניא ןעדיי
 טעװ 6606 ססזוקּפמַצ ןופ עיצַאזינַאגרָא ןוא טעּברַא עגיסעמ

 ןעשידיי ןעסיורג םעד רַאפ ךֹוסי ןעשימָאנָאקע םעד ןעפַאש

 .נעדיי םעד ןיא ןעהעג רדסּכ טעװ סָאװ ,םָארטש.רערעדנַאװנײא

 ףוַאד; לצרעה טּבײרש -/ס0058 ססזממּפתצ '7, -- .טַאַאטש

 .עג יד טיול ,טפַאשלצזעג עשילננע ןַא סלַא ןערעװ טעדנירגעג
 גנוטייל.טּפױה יד .דנַאלגנע ןופ ץוש םעד רעטנוא ןּוא ןעצעז
 רעד ןײז ףוראד סע סיורג יװ ,ןָאדנָאל ןיא ןענומעג ךיז סעװ
 ןעלעװ סָאד ,ןעגָאז טשינ טציא ךיא ןָאק ,לַאטיּפַאק:ןעיצקַא
 ּוצ טשינ ידכּב ,רעּבָא .רענעק-ץנַאניפ ערעזנוא ןעמיטשעּב ןיוש
 ַא ןעמהעננָא ךיא לעװ ,םימּוכס עטמיטשעּבנוא ןייק ןעכיורּבעג ;

 רהעמ סעּפע ןיז רשפא טעוװ'ס ,קרַאמ דראילימ ַא ןּופ ךעפיצ
 יד גיטייצכײלג ןיא ./סשזפ8 ססזגקּפמצ '1 .רעגיצניװ רעדָא
 ירַאש ט םעד ןעמוקעּב ןעפרַאר טעװ סָאװ ,0082:16ז664 00תגקבתַע

 יד ןעגעװ טנעמיקָאד ןעשידיווי;שיטילָאּפ םעד .ה .ד ,העט
 עט רעשידיי רעיײנ רעד ןיא טכער;טעטיגערעװוס עכילטַאַאטש
 | ,עירָאטיר

 טיג "טַאַאטשנעדײ, ןּופ ןעלטיּפָאק עקידרעטייװ יד ןיא
 ןופ עיצַאדיװקיל יד ןערהיפּוצכרוד יװ ,ןַא7ּפ ןעיונעג ַא לצרעה
 .תוָּלִג יד ןיא ץיזעּב ןעכילגצוועבנוא ןוא ןעכילגעוועב ןעשידיי
 ןוא רערעדנַאװסױא יד ןּופ דנַאל סָאד ייס זַא ,ױזַא ,רעדנעל
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 ןעטסערג םעד ןעסינעג ןּופרעד ןעלָאז טַאַאנשנעדײ ועד יס)
 .טמירש רעדנעריפָאזָאליפ ,רעכײוטסײג רעד -- לצרעה ,ןעצונ)
 ינעקילּבטײװ ןּוא רעטּוג ַא ןײז וצ סיהַא ךיז טזײיװ רעלעטש

 ןעגעװ ןעגָאלשרָאפ עטריזיצערּפ:יונעג ענײז ,טסימָאנָאקע רעד
 יינ יד ןערהיפכווד ףוַאד 8::206 ססזמקּממַָצ 'ד ױזַא יװ ,םעד
 .ײה ,ףיקידרע ,ןעגעמורעפ ןעכילגעװעּבנוא עגֹונּב טירש עגיט
 ךיעמ ןענעז .װ ןּוא .װ ,זַא ןּוא ןעגנוניואװ-רעטעּברַא ,רעז
 ןּומ 668 ססזמקגמַָצ יד -- .שוח ןעשיטקַארּפ ס'לצרעה ףיוא
 עײנ עמשרע יד הנּויח ןּוא טעגרַא טימ ןעגרָאזעּב לּכיִסדק
 :כַאפ ןופ רקיעּב ןעריטווקער ךיז ןעלעװ סָאװ ,רערעדנַאװניײא
 .רַא רעלַאמרָאנ רעד ,רעטעּברַא עשינעמכַאפיטשינ ןּוא עשינעמ
 ,ןעכײרטשרעטנוא ָאד ףרַאד''מ .העש 7 ןרעױד סעװ גָאטסטעּב
 .רָאפער.לַאיצָאס יד ןעּבָאה ,קירוצ רהָאי 40 טימ ,סלָאמַאד זַא
 ןעגידהעשיפ ןו: ,10 ַא רַאפ טפמעקעג ןעטסילַאיצָאס ןוא רעמ
 ןעזעװעג זיא גָאטסטעּברַא .רעגיד'העש:8 רעד ןּוא גָאטסטעּברַא
 .'מולח טנָאקעג רָאנ טָאה'מ ןעכ*לעװ ןעגעװ ,לַאעדיא ןַא זיולּב

 ַא ןעזיװעגסױװַא עגַארפ,רעטעּברַא רעד יּבגל ךיוא טָאה ?צרעה
 "העש-:1 םעד, :טּבײרש רע ,סחי ןעגיצרַאה ןּוא ןעדנעקילּבטײװ
 חֹּכ.סגנּוהיצּוצ ַא סלַא ןעּבָאה רימ ןעטרַאד גָאטססעּברַא ןעגיד

 ןעמוקרעהַא גיליװיירפ ןעלעװ סָאװ ,רעטעּברַא ערעזנּוא יִּבגל

 ףַאפ ,"דנַאֿפ עטשטנעּבעג סָאד ןערעװ תמאּב זּומ הכולמ רעזנּוא
 ןֿפױַא ןעגנוניױאװ עלעיצעּפס ןעױּב ןצמ טעװ רעטעּברַא יד
 .ףיוא, לצרעה טרעלקרע "ןיימ ךיא, .ססזמקאמָצ רעד ןּופ ןֹוּבשח
 יא יד ןופ סעמרַאזַאק-רעטעּברַא עגיריורט יד טשינ לַאפ ןייק
 ,ךעלויה עקידעגָאלק יד טשינ ךיוא ןּוא טעטש עשיאעּפָאר
 ינייא ןייז ןעטרַאד סע  "ןעֶקיִרּבַאפ יד םּורַא ןעהעטש עכלעװ
 ,ָאס יד ךױא -- ,ךעלדנעטרעג טימ ךעלזײה ענרעדָאמ ,ענלעצ

 - ַא טפירש ס'לצרעה ןיא ןענופעג ץושיסטעּברַא ןוא ףליה עלַאיצ
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 ןעדעי רַאפ ףרַאד טַאַאטשנעדיי םניא .גנוהיצעב טוויטיזַאּפ רהעז

 טּבײרש "טשיג רהעט ףרַאד רענײק, .טעּברא ןּוא טיֹורּב ןייז

 יֹרֵצ ?יװ רע תעשּב ,טיונ ןעדײל ּוצ ןעגנואװצעג ןייזה ?ערעה

 ,רעגנּוה ּבילוצ דרָאמטסּבלעז ןייק ןעמּוקרָאּפ טשינ רָאט'ס ,ןטעב

 ,רוטלוק רֶעד רַאפ הפרח עטסערג יד ןיוש גנַאל ןּופ זיא סָאװ

 יב עקַאמשעג ּפָארַא שיט ןופ ןעמ טפרַאװ עכייר יד ייּב תעּב

 | | "דניה יד ראפ סנעס

 .הילע רעגיטציא רעד ןּופ ?דליב ט יװ .סיוא טהעז סע

 עיצַארגימצ עקיטפנוקוצ יד טרעדליש לצרעה ןעװ ,גנוגעװעּב

 יד ןענדרָאנײא ךיז ןעלעװ םױק, :רעטרעװ עדנעגלָאּפ טימ

 צטעטַארײהרעפ יד ןעלעװ ,דנַאל ןעײנ םניא ןעטנַארגימיא

 עטעטַארײהרעפ;טשינ יד ןוא סעילימַאפ ערעײז ןעגנערּבפַארַא

 ןעהעז גנוניישרעד ַאזַא .רעטסעווש ןּוא רעדירב ,ןרעטלע ערעײז

 יװ .,ַאקייעמַא ןײק ןערירגימע סָאװ ,ןעדיי יד ייּב טציא רימ

 ענײז ּפָארַא ךיילג רע טגנערּב ,טיורּב ןייז טנידרעפ רענייא רָאנ

 *!קרַאטש יווא ךָאד ןיא ןעדיי ייּב דנַאב.ןעילימַאּפ רעד ,עטסנהָאנ

 .הענרעטנּוא ןוא ןעטסילַאטיּפַאק יד זַא ,טרגװרע לצרעה

 יד ןעױּב ןעפלעה עיגרענע ןוא דלעג רעייז טימ ןעלעװ רעמ

 עיּפשמ ײז ףיוא "טַאַאטשנעדײ ןיא טװורּפ רע ,הכולמ עשידיי

 ערעײז טימ ןעהעג וצ ןעּבַאה ארומ טשינ ןעלָאז יז זַא ,ןייז ּוצ

 יד עגֹונּב טּבײרש לצרעה ,דנַאל ןעײנ םעד ןיא ןעלַאטיפַאק

 דנַאטשּוצ טעװ בושי רעײנ רעד ּביוא , :ןעטסילַאטיּפַאק עשידיי

 לַאטיּפַאק רעד טעװ סלָאמַאד ,דלעג רעייז ןּופ ףליה רעד טימ ןעמּוק

 טייקכילציונ יד ןערעװ ןעזיװעּב טעװ סע ?ײװ ,טריטיליּבַאהער ןייז

 ףרַאד ויטָאיציניא.טאװירּפ יד ."ןינּב ןעזעידנַארג םייּב לַאטיּפַאק ןּומ

 ,לעטיּפַאק םעד ןיא ,טײקכילגעמסננולקיװטנע עלופ יד ןעבָאה

 רעד, :לצרעה טבײרש ,סעלבָארּפעירטסודניא םעד טעמדיװעג

 רעד ןופ עגַאלדנורג עשימָאנָאקע יד סלַא לָאטיּפאק.טַאװירּפ
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 .ייבנורעטש ןָא ןּוא יירפ ןעלקיוװטנע זנוא ייב ךיז ףרַאד ,טייחיירפ
 עלַא ףיוא ןערעװ טציטשעג ןומ טסײגסנגּומהענרעטנּוא רעד
 | ."םינפוא

 ןעפערטנָא טשינ ,סשופג ססוקבתַע יד רעֹּבָא טעװ יצ

 . ןופ ,רעדנעל יד ןיא ןעגנוריגער יד דצמ דנַאטשרעדיװ ַא ףיּוא
 ?להָאצ רעסיורג ַא רָאג ןיא ןעױירגימע ןעלעװ ןעדיי יד ןענַאװ
 -ררעצ ַא ןעגנערּבנירַא ךָאד טעװ םירצמ תַאיִצי ענרעדָאמ יד
 לצרעה טּביירש "הכולמ יד, ,ןענעל ןעשימָאנָאקע םניא גנורעד
 ײז ןענעז ךילרעגריב סָאװ ,ןעשטגעמ סָאלק א ןערילרעפ טעװ,
 ?ןרעײטש עגיטכיװ ײז ןענעז לעיצנַאניפ רעּבָא ,טצעשעג גנירג
 ."גנוגידירפצּב ַא הכולמ רעד ןעגעלרָאפ רַאפרעד זּומ'מ ,רעלהָאצ
 ססומעּמתַצ יד סָאװ ,םעד ןיא ןעהעטשעּב ףרַאד גנוגידירפעכ יד
 ןענעז סָאװ ,ןעגנומהענרעטנּוא ןּוא ןעטפעשעג עשיד" יד טעװ
 .רעּביא ,לכש ןּוא עיגרענע רעשידיי רעד קנַאד ַא ןענַאטשטנע
 .זײרּפ.סגנוגידעשטנע ןַא ןזיולּב קידנעמוקעּב ,דנַאל ןיא ןעוָאל
 .רעביא םעד ײּפ טרפּב ,ןערעװ ײרפ ןעלעװ סעיציזָאּט ךס ַא/

 ךיוא ססזמקאמָצ יד טעװ סנעגירּביא .דנַאטשלעטימ ןעטליפ
 טעװ יז עכלעװ ,סנעגעמרעפ יד ןּופ ןרעייטש עסיֹורג ןעלהָאצ

 ענעדישרעפ ןּופ ןערעװ-יירפ ןעגעװ עירָאעט יד -- ,ןערידיװקיל
 גנורעדנַאװסױא הרעשידײי רעד ףילוצ סעיציזַאּפ עשימָאנַאקע
 לצרעה טָאה ,טנייש סע יװ ןּוא ןעטלַאהעגסיוא ירמגל טשינ ןיא
 ףֹוס קידנערעלקרע ,קפס ןעסיורג ַא םעד ןעגעװ טַאהעג ןײלַא
 ןעגנוריגער יד ףױא קורד רעשיטימעסיטנא רעד זַא ,ףֹוסיִלֹּכ
 יסיוא רעשידי רעד ּוצ גנוהיצעפ עכילדניירפ ַא ןעּפַאש טעװ
 :  ,גנורעדנַאװ

 ינַאװרעּביא יד ןַא ,ןעגרָאז ףרָאד 1818 ססזװקמתַצ יד
 טעװ קעװצ םעד ּוצ .םעװקעב ןוא גיליב ןעמוקרָאפ לָאז גנורעד
 ינעויא ןופ ןעגנוטייל יד טימ ןעכַאמּפָא עלעיצעּפס ןעסילש יז
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 ןעלעװ סָאװ ,ןעטפַאשלעועגיעיצידעּפסקע ןוא יןעפיש ,.ןענהַאב

 ףעײז ןוא ןעשטנעפ ןופ טרָאטסנארטנעסאמ םעד ןערהיפכרוד

 ןיא ךיא ,ןעפירָאטיױײרּפ ערעדנונעּב טל ץיױעב ןעכילגעװעּב
 ירעּביא יד רָאפ ןערעװ טנרָאזעג ןֹומ טכינה רצגיטסײג

 ירעביא יד ןעּבָאה ןּומ ןעטנַארגימע יד ןּופ רעדעי ,רערעדנַאװ
 יג } םיא רַאפ ןָא ךיז טבױה דנַאל ןעײנ םניא ןַא גנוגייצ

 ירָאז ףרֲאדע לצרעה טּבײרש יפססופוצא '1 .ןעּבעל רעסעב ןוא

 ירעטנוא ךיוא ןוא ןערהָאפּפָא ן'רַאפ טייצ עסיװעג ַא ןַא ,ןעג

 ינַאװסױא יד ןופ רעצרעה יִד ןיא ןעקעװרעד ןעמ לָאז סגעװ

 "ַעמער ערעלומָאּפ ,תוליפת ךיוד גנומיטש עכילרעייפ ַא רערעד

 ,גנורעדנַאװרעביא ןופ קעװצ םעד ןעגעװ סעיצקעל ןּוא ןעטָאר

 ןעײג םגיא טעּברַא רעגיטפנוקּוצ רעד ןעגעװ ןוא ענעיגיה ןעגעװ

 "רַא ןופ דנַאל סָאד ןיא דנַאל עטשטנעּבעג סָאד לײװ ,דנַאל

  יונעגמיוא רערעדגַאװנײא יד ןעלעװ ןיהַא ןעמּוקנָא םיּב ,טעּב

 .טבַאמ רעזנוא ןּופ רעהעטשרָאפ יד ךרּוד ךילרעיפ ןערעװ ןעמ

 לײװ ,ףמוירט ןּוא שער ןײק טימ ןייז טשינ טעװ םהַאגפיוא יד
 | "!ןערעװ טצעזעּב טשרע ןומ דנַאל סָאד

 ,דלעג ךס ַא רהעז ןעּצָאה ןעמ ףרַאד ,טגָאזעג יװ ,רעּבָא

 סָאד ןיא'ס יװ ,גנומתענרעטנואנעזיר ַאוַא ןעריסנַאניפ ּוצ ידכּב
 ןענַאװ ןופ .ם"ת ןייז ןיא תולג ןופ קלָאֿפ ַא ןערהיפרעגירַא
 טגָאז -- ןעגעװ יוד !דלעג עגיזָאד סָאד ןעמהענ ןעמ לָאז
 ןעגיטױנ םעד ןעפַאש ּוצ ידכּב ,ןאתרעפ ןענעז -- לצרעה
 ךרוד 62 קנַאּב רע סיור ג ַא ךרוד (1 :לאטפַאקױעיצקַא

 .גבוס רעלַאנָאיצ ַאנ א ךררד 3 קנַאּב רעלע טימ ַא
 יעג טלָאװ ןעטסמעװקעּבמַא ןוא ןעטסכײלמַא .עיצּפירקס
 ןופ ףליה רעד טיִמ קנַאּב רעסיורג ַא ןופ גנודנירג יד ןעועװ
 סָאװ .,םיריבג עשסיױײ יד ,סיײליץנַאנּפ עשידיי עגיטכעמ יד
 ןעשידי םּוִצ סציסגעטערפ ןעטימעסיטנַא יד ןעּבָאה ייז ּבילוצ
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 רעד ןּופ טסניד םוצ ןעלעטש לָאמסָאד ךיז ןעפראד = ,ןַאמירָא/
 טגָאז "טכַאמיץנַאניפ רעשידיי רעד ןיא , ,יידיא.סקלָאפ רעסיורג
 ייּפ עטצונעגסיואיטשינ ךס ַא ןעטלַאהעּב ךָאנ ןעגיל, לצרעה
 .יךיי יד ןּופ טשינ ןעמ טגנַאלרעפ סנעגירּביא ,"תוחּכ עשיטיל
 יד ,ןעּפָארטנַאליפ ןײז ןעלָאז יז זַא ,ןעטַאנגַאמידלעג עש
 ןוא, .טפעשעג סוג ַא ןייז טעװ טפאשלעזעגנעיצקא-ססחקסװע

 ןעּבָאה טשיג ,ןַאלּפ רעזנוא רשפא טעװ, לצרעה טּביירש *ךָאד
 זַא ןײז ןָאק'ס .ןעטַאנגַאמירלעג עשידיי יד ייּב גלָאּפרע ןייק
 "ױליִפַא ןעגױהנָא םיתרשמ ןּוא ןעטנעגַא ערעייז ךרּוד ןעלעװ יז
 ןעלעװ רימ ,גנוגעװעּב רעלַאנָאיצַאנ רעזנּוא ןעגעג ףמַאק ַא
 זגוא טעװ'מ סָאװ .ןערעדנַא ןעדעי יװ ,ףמַאק ןעגיזָאד םעד
 ןונמחרּבנָא רעד טימ ןערהיפ ןּוא ןעמהעגפיוא ,ןעגניוװצפיוא
 יעלעג יד ןעּבעג זנוא טעװ סָאד ,"טײקיזָאלסטכיזקיר רעגיד
 ידי םעד ןעשיװצ עינילידײשּפָא עפרַאש ַא ןעהיצ ּוצ טייהנעג
 .םיריבג עשידי יד ןּוא קלָאּפ ןעש

 .טעװ ,קנַאּב רעסיורג ַא טימ ןטהעג טשינ טעװ'ס ּבױא =
 *עטימ רעשידיי ַא ךווד דלעג סָאד ןעפַאשרעפ ןעוומ ךיז ןעמ
 ףעגיטיונ רעד סָאװ ,ןורסח םעד רעּבָא טָאה סָאד .,קנַאּב רעל
 בױא - ,ןעסילפניירַא לענש יױזַא טשינ טעװ קרַאמ דרַאילימ
 ןומ ןַאד ,קנַאּב רעלעטימ ַא טימ ןעהעג טשינ ךיוא טעװ'ס
 ןעלָאז יז ידכּב ,ןעסַאמסקלָאפ עשידיי יד ןעריזיליּבָאמ ןעמ
 "עלק ןּוא ערעסערג ןופ עיצּפירקסּבוס ַא ןּופ געװ םעד ףױא
 ,לַאטיּפַאקיץנַאניּפ ןעגיטיונ םעד ןעפָאשרעפ םימוכסידלעג ערענ

 יעּבךלעג רעד טימ ןעדנוּברעפ ןענעז סָאװ ,םינינע יד
 ,נסאוג 506וסו} רעד ךרוד ןערעװ טכַארטעּב ןעפרַאד ,גנּופַאש

 / עשילַארָאמ עסיורג עגיזָאד ידָג לצרעה טבײרש -806/669 78 ה
 ןעהעטשעב טעװ ,ןעדיי יד ןּופ ןירערהיפנָא יד ,עיצּוטיטסניא
 .טשיג ןעלעװ סָאװ ,ןעשטנעמ עטסעּב ןּוא עטסנייר ערעזנוא ןופ

 א"
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 עירעטַאמ םוש ןייק ןּופרעד ןעהיצ ןעלעװו טשינ ןוא ןעפרַאד

 'טעװ 900166+ רפד ןופ טעטירָאטױא רעסיורג רעד ,"ןעצונ ןעל

 ןּוא טסזמעהמצ רעד וצ יורסוצ ַא ןעפצש קלָאֿפ ןעשידיי םייּב !

 .ןעגנומהענרעטנוא עריא

 לצרעה ןאד ךיז טגיטפעשעּב ןעלטיּפַאק ערעדנוזעּב ןיא

 ףרַאד עיצַארגימע יד .ןערעדנַאװסױא ןּופ קינכעט רעד טימ
 .טרהיטעגנָא ןערעװ סָאװ ,ןעּפּורג עלַאקָאל טיול טנעדרָאעג ןצהעג

 צלַאקָאל יד ,בר ן'טימ ןעמַאזּוצ עיסימָאק רעשלהעוװעג ַּש ךרוד

 םיחטש ערעדנױעב ןיא ןעצעזעּב ןענָאק ךיז ןעלעװי ןעּפורג

 עשינעמכַאט ןערירגימע ןעלעװ;טשרעּוצ .טָאטש ןוא ףרָאד ןיא

 ךיוא ןעהעגכָאנ טעװ רעטעּפש ,רעטעּברַא עשינעמכַאפיטשינ ןּוא |

 יָאק טעװ'מ ױזַא יװ ,עגַארפ רעד ףױא - ,דנַאטשלעטימ רעד

 רעגיליװירפ ַא ּוצ גנַאװצ ןָא ןעגעװעּב ןעסַאמ עשידיי יד ןעג
 ןעלעװ רימ, :לצרעה טרעפטנע ,דנַאל ןעיײנ םניא עיצַארגימצ

 יד ןעקעװרעד ּוצ ידכּב ,ןעהימעּב ץרַאטש ךיז ןעפרַאד טשינ

 יטנַא יד זנוא רַאפ ןוט ןיוש ןעלעװ סָאד .גנוגעװע עגיזָאד

 ןוא ,רעהַאזיּב יװ ,ליפוזַא ןּוט זיולּב ןעפרַאד ײז ,ןעטימעס
 ןעקעװרעד ןעדיי ייּב ךיז טעװ ןערעדנַאװסיוא םּוצ קשח רעד

 ןעזעװעג ןַאהרעּפ טשינ טציא ןיִּב ןיא רע ואװ ,טרָאד ּוליפַא

 ןיוש ןיא רע ּואװ ,טרָאד ןעקרָאטשרעּפ רָאג ךיז טעװ רע ןוא
 יטסינֹויצ יד ךיױא ,ןעּפָארטנַאליפ יד טפמעקעג לצרעה ."ָאד
 .דנַאה רערעדנַאװסיוא יד ןעקנעש סָאװ ,ןעּפָארטנַאליפ עש

 ןעלָאז ײז ידכּב ,םיחטש-דרע ןּוא םירישכמ:סטעּברַא ,דלעג

 ססזמקּפתצ יד .ײ} ןּופ טגנַאלרעפ'מ סָאװ ,סָאד ןוט ןוא ןערהָאפ

 טשינ רערעדנַאװסיױוא יד טעװ יז ,ןעהעגרָאפ שרעדנַא רָאג טעװ

 ןעמּוק ריא ּוצ ןעלעװ רערעדנַאװסיוא יד ,ךפיהל ,ןעפױלכָאנ

 רַאפ טעװ יִז סָאװ ,ץלַא רַאפ ןעטיגרעפ ךָאנ ריא ןעלעװ ןוא

 ךילריטַאנ ןעלעװ, לצרעה טּבײרש *עטסגיטּומ יד, ,ןּוטפױא ײז
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 .רעפ יד ..דנַאל ןעײנ םעד ןיא קלח ןעטסעב םעד ןעמּוקעג
 .סגנורעדנַאװסיוא ערעײז ןיא ייס ןעלעװ רעּפעלשכָאנ עטגיטעּפש
 ."ןעסילשּפָא ןעטסגרעמַא ױנַאל ןעײנ טניא ייס ןוא רעדנעל

 ַא וצ טשינ ןעגיוט ןעדײ זַא ,ףרואװרָאפ םעד ןעגעג
 ףעד ןיא טחעג ןעטכַארט ץנַאג רעײז לײװ ,טעּבוא רעשיזיפ
 רעד, :לצרעה טרעפטנע ,טפעשעג ןוא לעדנַאה ןּופ גנוטכיד
 יװ ,סיורג ױזַא טשינרָאג ןעדײ ײּב זיא לעדנַאה וצ קשח
 ןערעװש ץטימ םּורַא טהעג רעכלעװ ,רעלדנעה ַא ,..טנײמימ
 טשינרָאג ךיז טלחיפ ,רעפרעד יד רעּביא סעצײלּפ יד ףיוא ץַאּפ
 .ינעּביז ַא ייּב .רעגלָאפרעפ ענייז ןענײמ סע יװ ,ךילקילג יױזַא
 ןעכַאמ רעלרנעה עגיזָאד יד ןעמ ןָאק גָאטסטעגרַא ןעקיד'העש
 ןּוא עכילרהע ,עגידנעטשנַא ךָאד ןענעז סָאד .רעטעּברַא רַאפ
 ןעטסײמַא רשפא טציא ןעוײל סָאװ ,ןעשטנעמ עמַאזסטעּברַא
 ,רעפ ןָא גנַאפנָא ןּופ 5066 יד טעװ סנעגירּביא .עלַא ןופ
 ."טעּברַא ּוצ גנוהיצרעד רעד טימ ךיז ןעמהענ

 יעװ ךליּב ַא לצרעה זנוא טיג ןעלטיּפַאק ערעֶדנוזעּב ןיא
  .יטטנוקוצ רעד ןופ םרָאפ רעכילטפַאשלעזעגישידירוי רעד ןעג
 --לצרעה טביירש -- ץקלָאפ עשידיײ סָאד .תכולמ רעשידײ רעג
 וצ ןײלַא תֶלֹוכיּב טשינ ןעגנוגנידעב:תולג יד בילּוצ טציא זיא
 טרעװ םעדרעסיוא ,ןעגנולדנַאהרעטנּוא עשיטילָאּפ ענייז ןערהיפ
 ,רעדנעל ענעדישרעפ ןיא רעגינעװ רעדָא רהעמ ,טגלָאפרעּפ סע
 םמפזס8 אפססד!סםטאו א ןעבָאה ץלַא רַאפ רעהירפ ףרַאד סע
 .ןעמורעג טרעװ סָאד יװ ,ןעטײהנעגעלעגנָא ןּופ רערהיפנָא ןַא)
 טרעלקרע -- רערהיטנָא רעגיזָאד רעד .(ץעזעג ןעשימיור םניא
 ַא ןיז ןּומ סע ,דיחי ַא ןײז טשינ ךילריטַאנ ןָאק -- לצרעה-

 יד יקַאט ןיא סָאד ןּוא טפַאשרעּפרעק עשילַארָאמ-ךילטפַאשלעזעג
 ןופ רטנעצ רעד ןערעװ ףרַאד יטײטָאס יד .500/66/ 04 עס
 ,טפַאשנעסיװ יד ןעפַאש טעװ יִז ,גנוגעװעב רעשירײ רעײנ רעד
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 טעד רַאפ ןעגנוטײרעּברָאפ עשיטילַאּפ ןּוא עשימָאנָאקע ,עכיל
 לצרעה טּבײרש "9069 'ד, .הכולמ רעשידיײ רעד ןופ יוּבפיוא

 .רעטנוא יד רעּבָא ,ןעדײ יד ןופ השמ רעײנ רעד ןיא סָאד,
  ףעגילָאמַא רעד ןיא גיהנמ ןעשידיײ ןעסיורג םעד ןופ גנּומהענ

 .יטניה רעזנוא טימ ךײלגרעפ ןיא סיוא טהעז טייצ רעכַאסנייא
 .רעפ ןיא ךיל ןהעשרעדנואװ טלַאינַא יװ ,גנומהענרעטנוא רעג
 .עמ עּבלעז יד ןעליּפש רימ .ערעּפָא רענרעדָאמ ַא טימ ךיילג
 ןעטײלּפ ,ןעלדיפ רהעמ ךס ַא ןּוא ךס ַא טימ רָאנ ,עידָאל

 .עד ,גנוטכיילעג רעשירטקעלע ןַא טימ ,ןעלעטשנָאלָאיװ ,ןפרַאה
 ,ַאלקטשרע טימ ןוא גנוטַאטשסיוא רענהעש ,ןערָאכ ,טעיצַארָאק
 יה ,"רעגניז עגיס

 עיסוקסיד וצ עגַארפנעדײ יד ןעלעטש ףרַאד 9069 יד
 .ידײ יד ןערינַאגרָא ףרַאד יז ,רעקלעפ יד ןופ םּורָאפ ן'רַאפ
 ,ַאנָאיצַאנ עדנעכערּפשטנע יד קידנעּפַאש ,סעיגרענעיסקלָאּפ עש
 יד יװ ,םעד ךָאנ .סעיצוטיטסניא עכילטפַאשלעזעג ןּוא על
 טעטינערעװּוס עכילטכפשריררעקלעפ יד ןעמוקעב טעװ 8063

 :עּה וצ ןעטערטוצ יז טעװ ,עירָאטירעט- ריא רעּביא (רעטרַאשט)
 ,תודוסי עכילטפַאשנעסיװ ,ענרעדָאמ ףױא דנַאל סָאד ןעצעז
 ייװ עינעג יד (א :ךיז רַאפ יז טָאה ןעּבַאגפױא-טּפױה יירד
 ןעטפַאשנעגײא עכילריטַאנ עלַא ןופ גנושרָאפרע עכילטפַאשנעס
 .טגעצ קידנעטשלופ ַא ןופ גנוגדרָאנײא יד (ב דנַאל ןעיינ ןּופ
 .,גנולײטרעפדנַאל יד (ג גנּוטלַאװרעּפ רעטריזילַאר

 ןעשרעה ףרַאד םישוער רעלענַאיצוטיטסנָאק ַא רַאפ סָאװ

 ןיא םרָאפיהכולמ עטסעב יד טהעז לצרעה !טַאַאטשנעד" םניא
 ףעשיטַארקָאטסירַש ןַא ןיא רעדָא עיכרַאנָאמ רעסיטַארקָאמעד ַא
 יָאמעד רעד יבג9 גנוהיצעּב ם'לצרעה ןיא ללכּב ,קילּבוּפער
 עיטַארקָאמעד יד) :טבײרש לצרעה ,רעשיסירק ַא רהעז עיטַארק
 ןופ טשינ טסײװ ףךרַאנָאמ ןּופ טכיװעגנעגעג ןעכילצונ םעד ןָא
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 סטיינ סעּפע ךרוד טרהיפ יז ןעװ ייס ,סָאמ רעטמיטשעּב ןייֵק
 ַא וצ טוהיפ יז .סעטלַא סעּפע ּפָא טפַאש יז ןעװ ייס ןוא
 יעטַאק ע'סּואימ ַא טהיצרע ןּוא ײרעדױלּפ רעשירָאטנעמַאלרַאֿפ
 עגיטציא יד ןענענז םעד ץוח ַא .רעקיטילָאּפיסּפורעּב ןופ עירָאג

 עיטַארקָאמעד רעטצינערגעּבנוא ןַא וצ טסַאּפעגּוצ טשינ רעקלעפ
 ףס ַא ךָאנ יז ןעלעװ טפנוקוצ רעד ןיא ןַא ,ןכער ךיא ןּוא
 ,לצרעה טלַאה רעּבירעד ןּוא ,"טסַאּפענּוצ ּוצרעד ןייז רעגינעוו
 רעּבָא ,ּפָארַא ןעּבױא ןופ ןערעװ טכַאמעג ןּומ קיטילָאּפ יד, זַא
 טפַאלקשרעפ טשינ רענײק ךָאד לָאז הכולמ רעשידיי רעד ןיא
 ..הגרדמ ערעכעה ַא ןעכיירגרעד ןענָאק טעװ רעדעי .ןערעװ
 .עשילַארָאמ טימ ןייז ןעדנוּברעפ רעּבָא ןּומ גייטשפיוא רעד
 ןעלעװ ןּוא הכולמ| רעד רַאפ ךילצונ ןיײז ןעלעװ סָאװ ,ןעמרָאפ
 .,"יידיא.סקלָאפ רעד ןעניד

 הּבס יד ןעזעװעג ןיא'ס סָאװ ,ןעהעטשרעפ טכייל ןָאק'מ == |
 .ָאמעד ןופ טפַאשרעה רעד יּבנל סהי ןעשיטירק ס'לצרעה ןּופ
 רעד ּױצ טקוקעגּוצ יונעג זירַאּפ ןיא ךיז טָאה לצרעה .,עיטַארק
 יַארָאמ ןעּבָאה סָאװ ,ליּפש-עינָאגַאמעד ןוא עיצּפורָאק:ַאמַאנַאפ
 ,עיטַארקָאמעד עשיזיוצנַארפ יד טיץרענעגעד שיטילָאּפ ןּוא שיל
 .וַצרעּבירַא קשח ןייק טַאהעג טשינ ןפוא םּוׁשֹּב ,טָאה רע ןוא
 .טַאַאטשנעדי ןעייג םעד ןיא םישזער ןעגױָאד םעד ןעגָארט
 רעכיּבגָאט ענייז ןיא לצרעה טּביירש '"יטיײסָאס עשידיי יד
 ןעגָאה רימ יװ ,ללכּב ,"ןינע-ַאמַאנַאּפ ַא ןערעװ טשינ ראס,
 ,ָאליפ ןַײז טרעדנעעג ,טייצ רענעיוצ לצרעה טָאה ,טגָאזעג ןיוש
 ןייק זיא'ס ,דנַאלגנע רַאפ עיטַאּפמיס רעד תבֹוטל םוטנעזױצנַארפ
 עלַארטנעצ ןּוא סעיצוטיטסניא-טּפוה עלַא סָאװ ,טשינ לַאפּוצ

 5061ם3} 01 )869 ןּוא ,6605ה (ססתוקּפממַ} ןופ ןעגנוטייל -
 .ןָאדנָאל ןיא ןענופעג "טַאַאטשנעדײ, םעד טול ,ךיז ןעפרַאד
 .ַארקָאמעד א ןופ םישזער רעשילגנע רעד זַא ,רָאלק ןכל זיא'ס
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 רעד ּוצ טסַאּפעגוצ ןעטסעגמַא ןעזעװעג זיא עיכרַאנָאמ רעשיט
 .ירּביא .לצרעה .ט ןּופ גנולעטשנייא רעגיטסייג ןּוא רעשיטילָאּפ
  ףיפ עטצעל יד ןיא גנולקיװטנע עשירָאטסיה יד טָאה סנעג
 עשי'איבנ יד ןעזעוװעג ןענעז סע גיטכיר יװ ,ןעזיוװעּב רעטנעצרהָאי
 .טפַאשרעה ריא ןּוא עיטַארקָאמעד רעד עגוגּב ס'לצרעה רעטרעוו

 ס'לצרעה ליו'מ בוא ,שלַאפ ירמגל זיא ןעמעלַא:םעד-ייּב רעּבָא |

 לעיּפיצנירּפ ַא סלַא ןעשטיײטסױא עיטַארקָאמעד רעד ּוצ סחי

 . שגועּב ןּוא ןעטפירש ס'לצרעה ,ךפיהל דָארג זיא'ס ,ןעוויטַאגענ

 ףעפעש רעד זַא ,ןעֹוייוועּב םישעמ עשירָאטַאזינַאגרָא ענייז טרעד
 .רעפ שיטילָאּפ ןּוא גיטסייג ןעזעװעג זיא "טַאַאטשנעדײ, ןּופ
 ךּוגינֹּב רעּבָא ,טלעװןעיידיא רעשיטַארקָאמעד רעד טימ ןעדנוּב
 .רַאמ רעטּפּורָאק ןּוא רעשיגָאגַאמעד ,רעטצינערגעבנּוא רעד ּוצ
 ףױא טריזַאּב עיטַאיקָאמעד ס'לצרעה טָאה ,טפַאשרעה-טנעמַאל

 ,דרָא ןּוא טעטירָאטױא ,טייהנייר רעשילַארָאמ ןופ ןעּפיצנירּפ יד

 עװיטַאטירָאטיוא יד ,טנייה סָאד טפור'מ יװ ,זיא'ס ,גגּונ

 ןעשימפיונּוצ טשינ ןפוא םּוׁשֹּב רָאט'מ עכלעװ ,עיטַארקָאמע ר
 עשירָאטַאטקיד-ּבלַאה ןּוא עשירָאטַאטקיד ענעדישרעפ יד טימ

 יייא ןיא טײרפשרעפ ױזַא סנעטצעל ןענעז סָאװ ,ןעמישזער

 / .ַאּפָאר
 יד, ,"עיטַארקָאעט יד, ,"ןַארּפש יד, :ןעלטיּפַאק יד ןיא |

 ףיא ּפֶא לצרעה ךיז טלעטש .װ ,זַא ןּוא "ןהָאּפ יד, ,"ײמרַא

 .הכולמ רעשידיי רעד ןּופ ןעמעלבָארּפ.יוּבפױא עכילרעניא יד

 ,ןייז טעװ ןעטסעּבמַא זַא ,?צרעה טלַאה ךַארּפש רעד עגונּב

 ,מַא םיא ןיא סָאװ ,ךַארּפש רעד ייּב ןעּביײלּב טעװ רעדעי בוא

 טײװ ירמגל ןענַאטשעג סלָאמעד ןיא רעכלעװ ,לצרעה ,ןעטסּביל

 ,רָאֿפ טנָאקעג טשינ ךיז טָאה ,טייקכילקריװ רעשידיי רעד ןופ

 ,ידעּבעל ַא ןערעװ לָאז שרק ןוׂשל רעטלַא רעזנּוא זַא ,ןעלעטש
 טבייוש רע ןוא ,טָאטטשנעדיי ןעגיטפנוקוצ םניא ךַארּפש עק
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 .בעה ףױא ןעדערפינוצ טשינ ךָאד ךיז ןענָאק רימ ,, ? רעּבירעד
 ;שיאערּבעה ליפיוזַא ףיוא טשרעהעּב זנוא ןופ רעװ לייו ,שיאער
 ַא ןעגנַאלרעפ ךַארּפטש רעגיוָאר רעד ןיא ןענָאק לָאז רע זַא

 ןעומ טעװ - לצרעה טנײמ - םעד בילוצ -- "?טעליצ-ןהַאּב
 לשמל יװ ,םוילַארעדעּפ-ןעכַארּפש ַא ןעשרעה דנַאל רעזנוא ןיא
 רע יװ ,םעדכָאנ דלַאב לצרעה טָאה ךילריטַאנ ,ץייווש רעד ןיא |

 .על ןעשידיי ןעכילקריו ן'טימ גנודניפרעפ ַא ןיא ןעמוקעג זיא
 םעד ךָאנ םישדח רָאפ ַא ןיוש ןּוא תועט ןייז ןענַאטשרעּפ ,ןעב
 . ןופ רעצלורעּביא םעד רע טעּב "טַאַאטשנעדיי , ןּופ ןעניישרצ
 רע זַא ,שטיװָאקרעּב ,ט ,רד שיאערּבעה ףיוא "טַאַאטשנעדײ
 ןופ ךַארּפש רעד עגֹונּב ןעגנורהיפסיוא ענייז ןעלעטשגיטכיר לָאז
 ,לנַאל ןעגיטפנוקוצ רעייז ןיא ןעריי

 םגנה ,עיט טרק ָא ע ט יד לצרעה ּפָא טפרָאװ .שירָאגעטַאק
 .עװה רימא .תד ןעשידײ םּוצ גנוהיצעּב עװיטיזָאּפ ַא טָאה רע
 8 ונוא ייּב ןעמוקפיוא ןעזָאל טשינג) לצרעה טביירש "ןעל
 .רעּביא רימ ןעפרַאד םינּבר יד רַאפ .עכילטסייג ןופ טפַאשרעה
 ןעלעוװ ײמרַא רעזנוא רַאפ יװ טקנּוּפ ,ןעלּפמעט יד רָאנ ןעזָאל
 .טסײג יד ןּוא ײמרַא יד ,ןרעגַאל-רעטילימ יד ןעמיטשַאּב רימ
 ףעכלעװ ,דונּכ ןעכױה םעד ןעמוקעּב זנוא ײּב ןעלעװ עכיל
 .הכולמ ןיא רעּבָא ,טעיצקנופ עגיטכיװ ערעײז טל ײז טמּוק
 ןיא טעװ ףעדעי ,.ןעשימנײרַא טשינ ךיז יז ןערָאט םינינע
 ,"טרעטשעגנוא ןוא יירפ ןײז ןעּבױלגיטשינ רעדָא ןעגיולג ןייז
 רעה ףךױא טעװ גנוגיטכערעפכיילג ןוא ץנַארעלַאט עבלעז יד
 ןעלעװ סָאװ ,ןעטעטילַאנָאיצַאג ןוא סעיגילער עדמערפ יּבגל ןעש
 ןעגעװ -- ,טַאַאטשנעדײ ןופ עירָאטירעט ףעד ףיוא ןענופעג ךיז
 טשיג ןעּבָאה רימ, :לצרעה טּבײרש ןה ָא 9 רעשידיײ רעד
 ליצמ ןעװ ,ןהָאפ ַא ןעכָאה ןעפרַאו רימ רעּבָא ,ןהָאפ ןײק
 ערעײז רעּביא ןעּבױהפיוא ןעמ ןומ ,עשטנעמ ךס 8 ןערהיפ
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 ןּביז טימ ןהָאפ עטײװ = רָשֹּפ ךיז ?עטש ךיא ,לָאבמיס ַא שעק
 יז ,ןע97 ןײר ,ײנ ַא טײדעב עסײװ סָאד ,ןרעטש ענערלָאג
 יד לײװ .גָאטסֿפעּפױַא רעזנוא ןופ תעש 7 יד ןעגעז ןרעטש
 לָאּבמיס םעד שימ דנַאל ןעײנ םניא ןרעדנַאװסױא ןעלעװ ןעדיי

 : יי ."טעברַא ןופ
 טוורּפ "טָאַאטשנעדַײמ םוצ סד ָא װסו9 ש םעד ןיא

 ,רעקיטּפעקס ןוא רעקיטירק יד ןעגייצרעביא וצ לָאמנייאכָאנ ?צרעה

 רעשיד" ַא ןּופ ןַאלּפ םעד  יִּבָנֹל תוקפס ךָאנ ןעבָאה סָאװ
 ןענעז ןעכַאז ליּפיװ, :הדותמו הדומ לצרעה ךיז זיא ?3.םדק .הכולמ

 עכילדעש ,ןרעלהעפ ליפיװ ,טלעדנַאהעב טשינ ןעּבילצעג ךָאנ

 טעװ ןעגנולָאהרעדיװ עכילצונמוא ןוא ןעטייקכילכעלפרעציוא
 יעֹּב גנַאל סע ּבָאה ךיא םגה ,ךוּצ ןיימ ןיא ןענופעג ךָאנ ןעפ
 .לצרעה ףיױ טלעטש ןַאד ."טעברַאעגרעּביא טפָא ןּוא טכארט
 ןעטילָאּפָאמסָאק עגיצרַאהטײװ יד ןופ תונעט יד ףיא א
 םיִכטמ טשינ ךעבעגנ ןענָאק סָאװ ,רעקילגעּב-טייתשטנעמ ןוא

 (רעֶשיִדײו רעלַאנָאיצַאנ רעיינ ַא ןופ גנופַאש רעד ףיוא .ןייז

 רעד ןופ ףוס םייּב ןױש טלַאה טלעװ עצנַאג יד תעשג ,עגַארּפ

 זַאא ףיורעד לצרעה טּבײרש "ןימ ךיא, .הפּוקּת רעלַאנָאיצַאג

 רעד .,רעמױהט עּביל זיולּב ןענעז ,ױזַא ןעקנעד סָאװ ,יד
 ןעדנואװשרעפ ןַײז גנַאל ןױש טעװ רענײב ערעײז ןּופ ּביוטש
 ךָאנ טעװ קנַאדעג רעלָאנָאיצַאנ רעד תעשּב ,טלעװ רעד ןופ

 טשינ ויא טױנףעדײ יד זַא ,הנעש רעד ףיױא -- ."ןעהילב ץיַא

 ןײמ ךיא, :לצרעה טרעפטנע .טלעװ רעד ןיא עקיצנייא יד
 ןופ לפסיּבַא ןעמי-קעװַא ןעּבױהנָא ןעפרַאד רימ ןַא ,רעּבָא
 יװ ."דנעלע ןעגײא רעזנוא ןיז טסָאד לָאז ןוא ,דנעלע םעד
 ןענעז סָאװ ,רעטרעװ עגיזָאד יד טנײה ןפגנילק דנעגייצרעביא

 !קירוצ רָאי גיצרעפ טימ ןערָאװעג ןעּבירשעג |

 ןייז ןופ טײקלַאער יד לָאמַאכָאנ טמיירטשרעטנוא לצרעה
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 ,סעיזַאטנַאפ ןייק !ןעדיי ,סע ןיא יװַא, :טרעלקרע ןוא ןַאלֿפ
 ליװ ,ןעגייצרעּביא ןירעד ךיז ןָאק רעדעי !ײיערַאנּפָא ןייק
 ייא ?;דנַאל ןעטשטנעבעג ןּופ קיטש ַא ךיז ןיא טגָארט דעדעי
 / *ירד רעד ,דנעה ענייז ןיא רעטייוצ רעד ,טסייג ןייז ןיא רענ
 ַא ןענעװ ןַאלּפ רעד ,"ןעגעמרעפ םענעּברָאװרע ןייז ןיא רעט
 ןעּבָאה רָאנ ןומ'מ ,ןעריזילַאער דלַאּב ךיז טוָאל הכּולמ רעשיריי

 יא רעד ּוצ לצרעה טמּוק ףוסל - .וצרעד ןוצר ןעקרַאטש םעד |
 עלַא ףױא ןרעפטנע ּוצ ןיז ןייק טשינ טָאה'ס זַא ,גנוגייצרעּב
 ."רועיש ַא ןָא ןעגעז תונעט עשירַאנ יד, לייוו ,תולאש ןּוא תוקמס

 .סָאה ןּוא ןעּבױלג טימ לּוּפ ,לעּפַא ןעשיטכַאיזּוטנע ןַא טימ
 .נעדײ, םעד לצרעה טקידנערעפ ,ריתע ןעשידיי םעד יצגל גנונ
 ּבױלג רעּבירעד, :;רעטרעװ עדגעגלָאפ קידנעּביירש ,"טַאַאטש
 .ןעדיי ערַאּברעדנואװ ןּופ רוד ַא ןעסקַאװסױא טעו'ס זַא ,ךיא
 ליװ לָאמנײאכָאנ .ןעהעטשפיוא רעדיװ ןעלעװ רעיײּבַאקַאמ יד
 ;ןעּבױהעגנָא ּבָאה ךיא עכלעװ טימ ,רעטרעוו יד ן'רוחרעּביא ךיא
 רע יז ןעלע װ ,ןעליװ סָאװ ,ןע דײ יד
 סלַא ןעּבעל ךילדנע ןעפרַאד ריפ .!ןע בָא ה ה כּולמ
 .רעזנּוא ןיא ןּוא ןעדָאּב םענעגייא רעזנוא ףיוא ןעשטנעמ עיירפ
 רעזנוא ךרּוד טעװ טלעװ יד .ןעּברַאטש גיהור םייח רענעגייא
 - ןוא טרעכיירעּב םּוטכייר רעזנוא ךרּוד ,ןערעװ טיירפעג טייהיירפ
 .עו רימ סָאװ ןוא .ןערעװ רעסערג טייקסיורג רעזנוא ך"ּוד
 םעד תבוטל ןייז ךיוא טעװ ,ןּוטפיוא ןיילַא ךיז רַאּפ טרָאד ןעל
 ,"טייהשטנעמ רעצנַאג רעד ןופ קילג

 .יא ךילטלַאהניא ,"טַאַאטשנעדײ, ןופ תיצמּת רעד זיא סָאד
 עבלעװ ,ןעקנַארעג ןּוא ןעּפיצנירפ-דנורג יד טול ןעּבעגעגרעפ
 טפירש רעשירָאטסיה ןייז ןיא טגָאזעגסױרַא טָאה לצרעה רָאדָאעט
 יד ןע מ ףרַאד ,טרעלקרע ןיוש ןעגָאה רימ יװ ,1896 רהָאי םנופ
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 .ףוס םוצ ויִּב ביֹוהנָא ןופ ןערירּוטש ןוא ןעועל טפירש עגיזָאד
 ןעכילרעה ןעדעי ןענעק ֹוצ טשינ דספה רעסיורג ַא תמאּב זיא'ס
 .ָאה רימ ןעכלעװ ,"טַאַאטשנעדיײ, ןּופ קנטדעג ןעכיירטטייג ןּוא
 טימ ,ןעּבעגרעביא טנָאקעג טשינ לעגנַאמ-ץַאלּפ ּבילוצ ָאְד ןעּב
 ןעטייהלעצנייא יד טנייה רימ ןעזעל גנורעדנואוועּב רע'תמא' ןַא
 רעגיטכעמ רעכלעװ .ןַאלּפ-טַאַאטשנעדיי ןעזעידנַארג ס'לצרעה ןופ
 .שיטקַארּפ רעדנעקילּבטײװ ןּופ ,עיציאוטניא רעשיאיבנ ןּופ חֹּכ
 .ערעונּוא רַאּפ ךיז טקעלּפטנע טכיזנייא רעשירָאטסיה ןּופ ,טייק
 40 ןופ ץנַאטסידיטיײצ ַא ןעּבָאה ױימ ןעוו ,טנייה טשרע ! ןעגיוא
 םנופ גנואווש ןעלַאינעג םעד ןעצַאשפָא גיטכיר רימ ןענָאק ,רהָאי
 ,"טַאַאטשנעדײ;

 ץַאז רעדעי ןיא תוא רעדעי זַא ,טשינ רעּבָא טסייה סָאד
 לצרעה .,םזינויצ ןּופ טַאמגָאד.הנומא ןַא זיא "*טַאַאטשנעדײ, ןיא
 רעקיטַאמגָאד ןיא רעגירטקָאד ןײק ןעזעװעג טשינ ללכּג ןיא
 ,קיטירקיטסּבלעז ןופ סָאמ עסיורג ַא םיא ייּב ןעניטעג רימ ןוא
 ריא, :שוריפב לצרעה טרעלקרע "טַאַאטשנעדײ, םעד ןעגעװ

 ,טרָאװ ןעדעי ײּפ טסעפ ךיז טלַאה ךיא זַא ,ןעניימ טשינ טפרַאד
 ַא ךימ ּבָאה ךיא ...רּושָארֹּב ןימ ןיא ןעגירשעג טהעטש סָאװ
 עגיזָאד יד ןיא ,"םיתּועט עניײמ עגונּב ןענרעל טזָאלעג לָאמ ךס
 עשילַארָאט ןוא עגיטסייג יד טָא ךיז טלעגיּפש רעטרעװ רָאּפ -

 טשינ םידימלּת עגייז ןופ טָאה רעכלעװ ,ץ'לצרעה ןּופ טייקסיורג
 ,ערהעל ןייז ּוצ גנַאגוצ ןעשיטיוקנוא ,ןעדנילּב ַא טגנַאלדעפ
 שירָאטסיה ןעהעטשרעפ ןכל ןעמ ןומ "טַאַאטשנעדײא ס'לצרעה
 יגעדײ, ןיא ןַאהרעפ ןענעז סע לײװ ,שיטַאמגָאד טשינ רענָא

 גיטכיר טשינ ןענעז עכלעװ ,ןעקנַאדעג ןוא ןעזעט "טַאַאטש

 יעג ןיא לצרעה סָאװ ,ןופרעד רקיעּב ,ןעמונעג ךיז ןענָאה ןוא
 ףעסיװעג ַא ןיא ,ןעּבעל ןעשידוי םּוצ דמערפ ןּוא טייוו ןענַאטש
 זַא ,םעה ךחא ןופ הנעט יד ןעזעװעג טכערעג יקַאט זיא סָאמ
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 .טײקשידי ץוח 8 ןענופעג ץלַא ןעמ טעװ *טָאַאטשנעדײ, םניא !

 עלָאו יד ןצַאשפָא טנָאקעג טשינ ,טצַאשעגּפָא טשינ טָאה לצרעה
 .םיוא םייּב רוטלּוק רעלַאנָאיצַאנ ןּוא ךַארּפש רעשיאערצעה ןופ

 לצרעה .דנַאל ןײז ןיא קלָאפ ןעשיױיי םנּופ סעצָארּפיסגנוּבעל ,

 טשינ ,אניטנעגרַא ןּוא אניטסעלַאּפ ןעטיװצ טלעקַאװעג ךיז טָאה

 ויא םעלּבָארּפ רעלַאירָאטירעט רעגיזָאד רעד זַא ,קידנעסיוװ
 .גנוגעװעּב:ןויציכבוח רעד ךירוד ןערָאװעג טגידעלרע ןיוש

 טציטש סע לײװ ,שינַאכעמ ּוצ זיא םוטנעדיײילַאנָאיצַאנ ס'לצרעה

 סָאד !עיצַאנ ַא ןיא סָאװ, ,עיצַאגענ רעד ףיוא ןזיולב ןיז

 ַא ןופ עכירגיןעשטנעמ עשירָאטסיה אה לצרעה טרעפטנע "זיא

 יענמיונוצ טרעװ ענלעװ ,טײקירעהעגנעמַאזוצ דערַאּבנעקרעד

 טסָאה רעטעּפש טשרע - "אנוש ןעקיד'תופּתושּב ַא ךרוד ןצטלַאה

 טשינ טהעטשעּב םוטנעדײ סָאז ןַא ,טגייצרעפיא לצרעה יז
 ײזָאּפישירָאטסיה ןעטלַא ןַא טָאה סע רָאנ ,עיצַאגענ ןופ רַאנ
 ויא "טטאטשנעדײג םניא ,ןעטרעװ עגַאנָאיצַאנ ןופ ןרעק ןעװיט

 עגַארפ ַא רקיעַּב קלאפ ןעשידיי ןופ סעצַארפיסיַאסענער רעד

 טײקכילקריװ רעד ןיא תעשּב ,טרָאּפסנַארט ןיִא קינכעט ןופ

 ַא ,יוב רע ּביא ןַא ףױא סנַאסענער העשידײ רעד טריזַאּב

 ,לַאפּוצ ןײק טשינ רשפא ןיא'ס ,ןעלעירעטַאמ ןוא ןעגיטסיײג
 רעד ןעגעװ טדערעג טסינרָאג טרעװ "טַאַאטשגעדײ, ןיא סָאװ
 .עיצַאזינָאלַאק רעכילטפַאשטריװדנַאל

 יינַאכעמ עגיזָאד יד יצ ,ןעסיװ טשינ רעגָא ןָאקמ
 ןופ אצֹוי לעֹוּפ ַא ןעזעװעג טשינ ןיא ן'לצרעה ןופ גניסַאפיוא עש

 סָאװ ,ןצטײקירעװש עגידלַאװעג יד ןרענעלקרעפ ּוצ ןעליװ ןייז

 טריקיטירק טָא .טַאַאטשנעדײ םוצ געװ ן'פיוא ןענַאטשעג ןענעז
 עג ןיא ןרעדנַאװרעּביא ןעדײ יז טזָאל לצרעה זַא ,לשמל ןעמ

 ײּב .טײקירעהעגּוצ רעלַאקָאל רעיז טול ןעפּורג ענעסָאלש
 יַארפ עלעיּפיצנירּפ ַא ועזעװעג טטינ רעכיז סָאד ןיא ץלצרעה
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 יװ .טסיאװעג טָאה רע .טײקידנעװטױנ עץשיטקַאט ַא רָאנ ,עג

 יוצ ןוא .הביבס רעטלַא רעײז ּוצ ןעדנוּבעגּוצ ןענעז ןעדיײ יד
 ייכיסּפ םעד ןרעטכײלרעפ טלָאװעג רע טָאה םעד ּביל
 ירעּביא רעד סָאװ ,םעד ןרּוד סעצָארּפ:סגנורעדנַאװרעּביא ןעש

 םניא ךיוא ןוא העיסג ןײז תעשּכ ןעבילּבעג זיא רערערנַאװ

 -עג ללכּב טָאה לצרעה .הביבס רעשימייה ןייז ןיא דנַאל ןעייג
 עגַארפ יד ןּוא .ןעטסכײלמַא יװ ןַאלּפ ןַײז ןעלעטשרָאפ טוומ

 םעלבָארּפ;סגנורעדנַאװרעּביא םעד טלָאװ רּוטלּוק ןּוא ךַארּפש ןופ

 ינעדײ, רעד זַא ,ןעהעטשרעפ ךָאד ףרַאד'מ .טריצילּפמָאק קוָאטש

 ןַא יװ ,רּושָארּבײעיצַאטיגַא ןַא רהעמ ןייז טלָאזעג טָאה "טַאַאטש

 ןּוא ןעמגָאד עטרידנּופ ףיוא טריזַאּב סָאװ ,טמירש עשיגָאלָאעדיא

 ןכל לצרעה טָאה םימעט-סננוריּברעװ עשיטקַאט ּבילוצ ,ןעפיצנירּפ
 ןַא ןיא טלָאװ רע עכלעװ ,תוחנה ענעדישרעפ ןעכַאמ טוומעג
 .טכַאמעג טשינ רעכיז טמירש רעשיטערָאעט:;טקַארטסבַא

 ,"טַאַאטשנערײ, ןיא ןעננוסַאפױא עשינַאכעמ רָאּפ יד רעּבָא
 רעד יּבגל טייקדמערפ ןּופ אצוי:לעוּפ ַא רעדָא ןעזעוועג ןענעז סָאװ
 ירעפ ,גנוסַאּפּוצ רעשיטקַאט ַא ּבילוצ רעדָא טייקכילקריוו רעשידייו

 רעלַאינעג רעד טימ ייז ןעכיילגרעמ רימ ןעװ ,ירמגל ןעדניוש

 רעטשרע רעד ןּופ .ןַאלּפ ס'לצרעה ןּופ טיײקצנַאג רעשיאיבנ ןּוא

 רימ ןענָאק 'טַאַאטשנעדײג םניא טיײז רעטצעל רעד ּוצ זי

 טָאה 1896 רֶהָאי םנּופ ןַאלּפ ס'לצרעה יװ ,ןעריטַאטסנַאק רדסּכ

 קיר'תּושממ ןוא לַאער ןעיװעגסױרַא טיײצ רעד ןופ ךשמב ךיז

 .רעשיטירּב רעד ןיא טָאה לצרעה .םיטיפ ענייז עלַא ןיא טעמּכ

 טפנּוקּוצ רעד ןיא טעװ סָאװ ,טכַאמסיורג יד ןעהעזעג עירעּפמיא

 עשירָאטסיה יד .טַאַאטשנעדיי ןּופ לרונ םעד ןעגעװ ןעדיישטנע

 עגַארפנעדיי יד טָאה לצרעה ,טגיטעטשעּב סָאד טָאה גנולקיווטנע

 +ץרא רעד ,רעקלעפ-רּוטלוק יד ןּופ טעלּבָארּפטלעװ םּוצ טכַאמעג

 ןעזיהעּב סָאר סָאה דנובירעקלעפ םעד ןּופ טַאדנַאמ:לארשי
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 ןיא ןערָאװעג טכילקריוװרעפ זיא 506164/ 01 !669 ס'לצרעה
 16615ה יד ןּוא ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןּופ םרָאפ רעד
 ,קנַאּבלַאינָאלָאק רענָאדנָאל רעד ןּופ םרָאפ רעד ןיא (סזוקּמחצ
 שיטַאמעטסיס "טַאַאטשנעדיײ, םניא זיא גנּורעדנַאװרעּביאנעסַאמ יד
 רעגיזָאד רעד ךיז טָאה גיטכיר יװ ןּוא ,טרזינַאגרָא יונעג ןוא
 טײקיזָאלנַאלּפ ןּוא טײקשיטָאַאכ רעד יּבגל ןעזיװעגסױרַא קנַאדעג
 ירהָאי עטצעל יד ןיא ןעגנוגעװעּב-עיצַא-גימע ערעזנוא ןופ
 | | י .רעטנהעצ

 . :מוא :רימ ןעניוטש "טַאַאטשנערײ, םעד טנייה קידנעזעל
 ,שיגָאל ןּוא רָאלק ױזַא טרָאד ץלא ךָאד זיא'ס ,ןעליװסעטָאג
 רעסיורג רעד טָאה סָאװרַאֿפ ןּוא ,שיטקַארּפ ןּוא גיטכיר ױזַא
 ןוא עגּולק ןּופ ןענַאטשעּב זיא סָאװ ,קלָאפ ןעשיריי ןּופ בור
 .נעדיי, םעד גנַאלרעטנהעצרהָאי ןעטלַאהעג ,ןעשטנעמ עשיטקַארּפ
 .עיפָאטוא עלַאערנּוא רעּבָא ענהעש ַא רַאפ "טַאַאטש

 "עיצַאּפיצנַאמעָאטױא, ןוא סעה ןופ "םילשורי ןּוא םיור,
 עשיגָאלָאעדיא:שיטערָאעט ןעזעװעג רקיעּב ןענעז רעקסניּפ ןּופ
 ןעטשרע םּוצ טָאה ?טַאַאטשנעריײ, ס'לצרעה ןעגעגַאד ,ןעטמירש
 ןעריזילַאער ּוצ יװ ,ןַאלּפ ןעטריזיצערפ-יונענ ַא ןעזיווקג לָאמ
 רעשיטפימיטּפָא ןּופ טסייג רעד ,לַאעדיא.סקלָאפ ןעלַאנָאיצַאנ םעד
 ,ףוס םּוצ זיּב ּבױהנָא ןּופ "טַאַאטשנעדײ םעד טשרעהעּב הנומא
 טביירש "זיא'ס יװ ,רעטכייל רָאפ טשינ סָאד ךיז לעטש ךיא,
 ,רערעװש ןעלעטשרָאפ טשינ ךיוא סָאד ףרַאד'מ רעּבָא, לצרעה
 ס'לצרעה ןעגנילק "טַאַאטשנעדײ, םּוצ ָאטטָאמ ַא יװ .,"זיא'ס יו
 .ָאולַא טגנע ה ןײלַא ןע ד ײ י ד ןו פ, :רעטרעװ
 ,העש יפ ל ,לָאז ךופ עגיזָאד סָאד יצ 9 ָא
 - את כולמ ַא ןעגעװ ןצמָאר ַצ רָאג ןעב ײלב

 / עג



 המכסה ןוא טפַאשרענגעג ןשיווצ (24

 ירוק א ךָאנ .זירָאּפ לצרטה טזָאלרעפ 1895 ילּי 27 םעד

 קירוצ לצרעה ןַאד ךיז טרהעק דנַאלגנע ןיא טלַאהטנעפיוא ןעצ

 .ןענָאטעילעפ ןּופ גנוטייל יד טמהעגרעביא רע ואװ ,ןיװ ןייק

 "רע 1896 רַאורּבעפ ןיא ."עסערּפ רעיירפ רעיינ רעד ןיא לייט

 ללכּב לצרעה טָאה הלחּתמ ,"טַאַאטשנעדײ, רעד ץּורד ןיא .טנייש

 םער ןעגעװ טבײרש רע ,ךוּב סָאד ןעריצילּבּוּפ טלָאװעג טשינ

 .רעדנַאנופ טנעכערעג ךיא ּבָאה טשרעוצ , ; רעכיּבגָאט ענייז ןיא

 ןופ גנוזײל רעד ןעגעװ סניימ ךּוּב ןיילק עגיזָאד סָאד ןעלייטוצ

 עניימ ןעשיווצ ןפוא ןעטַאוירּפ ַא ףיוא ןיולּב ,ענַארפנעדיי רעד

 ,ילטנעפערעפ ּוצ ןעסָאלשעּב ךיא ּבָאה רעטעּפש טשרע .טניירפ

 .סּונַאמ ן'טימ ןערָאװעג גיטרעפ ןיּב ךיא ןעװ ,..ךּוּב סָאד ןעכ

 ןוא עטסטלע עניימ ןופ םעניא ןעטעּבעג ךיא ּבָאה ,טפירק

 ןופ .מעב :ףיש לימע .וד ןעזעװעג זיא סָאד) דניירפ עטסעּב

 תעשפ ,רּוּבח ןיימ ןעקוקכרוד לָאז רע זַא ,,(."עטכישעג ,נויצ ,

 .תעגנָא רע טָאה ,טניילעג טטירקסּונַאמ םעד טָאה דניירפ ןיימ

 ןעמּוקעגרָאפ רימ ןיא גנונערפיוא עגיזָאד יד ,ןענייװ ּוצ ןעּב
 רעּבָא .דיי ַא ןעועװעג זיא דניירפ ןיימ לייו ,ךילדנעטשרעפ

 הֹבס יד זַא ,ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה גנושיוטנע רעסיורג ןיימ ּוצ

 יעג טָאה רע .ערעדנַא'נַא רָאג ןעועוװעג זיא ןעגייװ ןייז ןּופ
 ןיק קידגעגָאזטשינ ןוא ,ןעניז ןּופ טָארַא ןיּב ךיא זַא ,טניימ

 טכָאג רעזָאלּפָאלש ַא ךָאנ .ץעװַא ןערהערט טימ רע זיא טרָאװ

 יעגנָא ךיִמ ,טָאה ןּוא רימ וצ ןעמּוקעג רעדיװ דניירפ ןיימ זיא
 קי ==
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 רעצנַאו רעד ןופ ןענעופָא ךיז לָאז ךיא זַא ,ןעסעב וצ ןעביוה

 זיא רע .םענעגושמ ַא רַאפ ןעטלַאה ךימ טעװ רעדעי לײװ ,ךַאז

 ,טגָאזעגוצ ץלַא םיא ּבָאה ךיא ןזַא ,טריורענעד ױזַא ןעזעװעג
 נָא ןעטַארעג רימ רע טָאה ןַאד .ןעגיהורעּב ךיז לָאז רע יּבֲא
 ןעטלַאה ןעמ ןָאק ןַאלּפ ןיימ יצ ,ױדרָאנ סקַאמ ייּב ןענערפּוצ
 ףיא ּבָאה ךיא .ןעשטנעמ ןעקיר'בשוימ ַא ןופ קנַאדעג ַא רַאפ

 ענײמ בוא ,ןעגערפ טשינ םענייק לעװ ךיא :טרעפטנעעג םעד
 ןעיירט ןּוא ןעטעדליבעג ַא ףױא קורדנייא ַאזַא ןעכַאמ ןעקנַאדעג
 ּפָאה ךיא--.ןַאלּפ ןיימ ןּופ ןעגָאזפָא ללכּב ךיז ךיא לעװ ,רניירפ
 רָאנ ןָאק'מ ןעכלעװ ,סיזירק ןעטסנרע רהעז ַא טכַאמעגכרוד ןַאד
 ינעהילג:סייה ַא טמהענ ןעמ ןעװ ,דנַאטשּוצ ַאזַא טימ ןעכיילגרעפ
 , תעשּב ."רעסַאװ טלַאק טימ סָא םיא טסיג ןעמ ןּוא רעפרעק ןעד
 טָאה - רעכיּבגָאט ענייז ןיא רטייװ לצרעה טלייצרעד -- תשעמ
 ןעטשרע םיײב .ןֹוּבשה ַא סעפע טנעכערענפיונוצ דניירפ ןייז
 העוט ךיז זיא ףיש .רד זַא ,טקרעמעּב לצרעה רעּבָא טָאה קילּב
 יצר רעד זיּב ,טנכערעג ףיש .רד טָאה לָאמיײרד .ןערימוס םייּב
 לַאפרָאפ רעניילק רעגיזָאד רעד .טמיטשעג תמאּב טָאה טַאטלּוז !

 ּבױא ;ןעּבױלג;טּבלעז ןוא טּומ ןעשירפ ןעבעגעג ץלצרעה טָאה
 לָאמ 3 העוט ךיז ןיא דניירפ רעטנעגילעטניא ןוא רעגולק רעד
 םיא ףיוא ףיז ןעמ ןָאק יװ ָאט ,ןובשח ן'טושּפ ַא ייּב
 יעּב ןּוא טריצילּפמָאק רהעז ןיא סָאװ ,ןינע ןַא עגֹוגּב ןעזָאלרעפ
 | .ןעיליּבַארעדנַאּפמיא ןּופ רקיעּב טהעטש

 ..טפירש ס'לצרעה זיא "טַאַאטשנעדײ ןּופ ןעניישרע ןּכָאנ |

 רהעז ַא ןערָאװעג גנולעטש עכילטּפַאשלעזעג ןּוא עשירע לעטש
 "טַאַאטשנעדיײ, םעד טָאה הביבס רעניװ יד .עּכילניײֿפ ןּוא ערעווש
  רָאנ ,ןערהעוט טימ טשינ םגה ,ףיִש ,רד יװ ױזַא ,ןעמּונעגפיוא
 -נּואװעג ןײמעגלַא ךיז טָאה'מ ,טייקרעטייה רעשינָאריא ַח טימ
 ,לצרעה יװ ,שטנעמ רעכיירטסייג ןוא רעגולק ַאזַא יװ ,טרעד
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 רעד ּוצ זיּב .ךַאורעשירַאנ ַא זַא טימ ןעריטימָארּפמָאק ךיז ןָאק
 רָאטקַאדערףעש רעד ,טקידעגעּב ץירָאמ ךיז סָאה עגר רעטצעל
 ן'לצרעה ןעטלַאהּוצּפָא טהימעב "עסערּפ רעיירפ ,רעיינ, רעד ןּופ
 יֹעג טשינ טָאה ץלַא ןעװ ןּוא ,'טַאַאטשנעריײ, םעד ןעקורד ןּופ
 :גַאלשרָאפ ןדנעגלָאּפ ן'טימ ן'לצרעה ּוצ ןעמוקעג רע זיא ,ןעפלָאה
 טיג לצרעה רָארָאעט .רד ןעֹוו ,גיטליגכיילג טשינ זנּוא זיא'ס,
 עטסעּב ערעזנוא ןּופ רענייא טנעז ריא .טפירש ַאז ַא סױװַא
 ריא ןעװ ."עסערּפ עיירפ עיינ, ןּופ קיטש ַא ,רעטעּברַאטימ
 לכל סָאד טוט ָאט ,טפירש ַאז ַא ןעּבעגסױהַא אקוד ןיוש סלי
 .ןעפרָאװעגּפָא גַאלשרָאפ םעד טָאה לצרעה -- "!םינָאנַא תוחפה
 ןּופ טעטירָאטױא רעד זיא 'טַאַאטשנערייא ןּופ ןעניישרע ן'כָאג
 רעד ןיא ןעגעלָאק:עיצקַאדער יר ייּב ןעלַאפעג קרַאטש ן'לצרעה
 רעלעטשטפיוש רעניװ יד ייּב ללכב ןּוא "עסערּפ רעיירפ רעיינ,
 טייהרהעמ רעסױױרג רעיײז ןיא ןענענ סָאװ ,ןעטסילַאגרּושז ןּוא
 סיורק לרַאק רעקיטירק רעטנַאקעּב רעד .ןעדיי ןופ ןענַאטלעּב
 ;לעטיט ן'טימ רּושָארֹּב עשיריטַאס ַא סױרַא טיג ,(דיי רעניוו ַא)

 תעשּב ןעמ טגעלפ ןרעטַאעט יד ןיא ,'ןויצ רַאפ ןיורק ַא
 ןּופ גינעק רעד טהעג טָאג ;ןעריזינָאריא ןעמּוקנָא ס'לצרעה
 עטסנָאנ יד ּוליִפֲא "ןענישרע זיא טעטסעיַאמ ענייז , -- "1 ןויצ
 ינעדיײ, םעד ןעמונעגפיױא ןעּבָאה ס'לצרעה רניירפ ןוא םידידי
 .עג.סטייקיטרעװרעדנימ עשידיי סָאד ,לעכיימש ַא טימ "טַאַאטש
 ,טסּבלעז םעד ןיא קורדסיא םּוצ טלוּב ױזַא טמוק סָאװ ,?היפ

 ַא טקעיָארּפ הכולמ ס'לצרעה ןיא ןענופעג טָאה ,ךיז:ןעכַאלסיוא

 ,סעצנָאמש ןּוא ןעציװ עזַאלקַאמשעג רַאֿפ טײהנעגעלעג עטוג

 ,רעדיװ ןעמ טָאה םּוטנעדײ ןעלעיציפָא ןּופ ןעזיירק יד ןיא
 עכלעװ ,טפירש ס'לצרעה ןענעװ טדערעג גנוגערפיוא ןַא טימ
 סָאװ ,עיצַאטיגַא עשיטימעסיטנַא יד ןעציטשרעטנוא ּוצ לּולע ןיא
 ט'לצרעה ןופ טײקכילנעזרעפ ַא רָאפ .ךדסכ יס יװ ייס טטקַאװ
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 ,עכילנײֿפ א הרהעז ןערָאװעג ןיװ ןיא עגַאל יד ןיא הנרדמ

 רבוג טנָאקעג טָאה רעטקַארָאכ רעטסעפנעזייא ,רעקרַאטש ַא רָאנ
 ,טָאּטש ןּוא האנגש ןופ ערעפסָאמטַא עגיזָאד יד ןייז

 . ןעכילרעניא ןײז טימ ןעזעװעג רבוג יז טָאה לצרעה ןוא
 ןערעה ּוצ רע טמּוקעב דלַאג .ןײזטסואװעּבטסמלעז ןּוא ץלָאטש
 ןעבָאה סָאװ ,ןעּפּורג ןּוא םידיחי דצמ ןעמיטש ערעדנַא ץנַאג
 ,תובהלתה רע'תמא ןַא טימ ןעמונעגפיוא *טַאַאטשנעדײ םעד
 "המידק, טימ ןעניײײרעפ-רעקימעדָאקַא עלַאנָאיצַאנישידיי רעניװ יד

 .ןאלפיהכולמ ס'לצרעה ןופ רעגנעהנָא סלַא ךיז ןערעלקרע שארּב

 רעניװ ם'ניא רערינש .ט ,מ .רד טרירעפער 1896 יַאמ ןיא
 יעּב טרעװ סע ןוא "טַאַאטשנעדײ, םעד ןעגעװ דנַאּברעפ:"ןויצ
 ,טקעיָארּפ ס'לצרעה תבוטל עיצקַא ןַא ןעּביחּוצנָא ןעסָאלש
 ,ןעטמירשרעטנּוא רעטנעזױט טימ סערדַא ןַא טמוקעּב לצרעה
 ..געדוטס עשיטסינויצ יד ןּופ ןערָאװעג טלעמַאזעג ןענעז עכלעוו
 . ידַא םניא ,ץיװַאנרעשט ןּוא ץַארג ,ןיו ןיא ןעגנודניּברעפ.ןעט
 "טָאַאטשנעדײא שלצרעה ןעטנעדוטס עשידוי יד ןעסירגעב סער
 ןעשידיי ןּופ טסניד םּוּצ ךיז ןעלעטש יײז זַא ,ןערעלקרע ןּוא

 .לארשי-ץרא יד ןּופ ןָא ךיוא טמּוק סערדַא רעכילנהע ןַא ,קלָאפ
 .וטס רעלַאנָאיצַאנ-שידיי רעד ןּופ עיצקַא יד ,ןעטסינָאלָאק עגיד
 יעג םיא טָאה יז ,טצונעג רהעז ן'לצרעה טָאה טפַאשנעטנעד
 ןעגיטכיר םעד טהעג רע ןזַא ,גנוגײצרעּביא ןייז ןיא טקרַאטש
 ןלצרעה טלעטשעגוצ טּפַאשנפטנעדוטס יד טָאה םעדרעטיוא .געװ
 .עװעג גיטיונ םהיא ןענעז סָאװ ,ןענָאילַאטַאב-םרּוטש עטשרע יד
 --.הכּולמ רעשידיי רעד רַאפ ףמַאק םעד ןעּבױהוצנָא ידכּב ,ןעז

 ן'לצרעה רַאפ טָאה סרעװ ןעשילַארָאמ ןעסיורג סרעדנוזעב ַא
 םעד ,ױדרָאנ סקַאמ ןופ גנומיטשּוצ עטרעטסײגעּב יד טַאהעג
 סָאד טָאה לצרעה .רעלעטשטפיוש ןעשיאעּפָארײא ןעטמהירעּב
 טײקרַאּבקנַאד רעטיט ַא טימ ןּוא ןעסעגרָעפ| טְשיִג לָאמנײק
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 ןעסיורג ןּוא ןצרעײט, םעד ןעגעװ ןעדער רעסעפש רע טגעלפ
 .עװש ,רעטשרע רעד ןיא ןענַאטשעגײּ םיא ןיא סָאװ ,"דניירפ
 ,"טָאָאטשנער", ןופ ןעניישרע ן'כָאנ טייצ רער

 | | ױדרָאנ סקַאמ |



 ןויצ-יבבוח יד ןוא לצרעה 28

 :עב "טַאַאטשנעדײג רעד טָאה קורדנייא ןעקרַאטש רהעז ַא =
 / .ַאּפָארײא-חרזמ ןיא טרפּב ,ןויצ.יבבוח ןּופ ןעזיילק יד ןיא טכַאמ
 :תּבח ןּופ העּפשח רעד רעטנּוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,עסַאמ יד
 טציא טמּוק ןיװ ןּופ זַא ,טלהיפעגסורַא ןויטקניטסניא טָאה ןויצ
 .לארשיץרא םעד טעװ סָאװ ,טרָאװ עסיורג ןּוא עינ סָאד ןָא
 ךארּפש עצלָאטש ןּוא עגיטומ יד ,תֹּכ ןּוא ץנאלג ןעּבעֶג קנַאדעג

 ןייז ןופ טײקװיטיזָאּפ יד ןּוא ןָאט רערעכיז ןײז ,ט'לצרעה
 .סקלָאפ רעטנעזױט יד ערעּביױצעּב שממ ןעּבָאה ןַאלּפיהכולמ

 .נעדייג םעצד טניײלעג םוַאױוטנע טימ ןעּבָאה סָאװ ,ןעשטנעמ
 "טָאַאטשנעדײג רעד ןיא טײצ רעצרּוק ַא ןּופ ךשמּב ,יטַאטטש

 .רעּביא ןיא ןוא ןעגַאלפױא רַאּט ַא ןיא רָאּפ ַא ןיא ןענישרע
 | ,ןעכַארּפש ענעדישרעפ ףיוא ןערָאװעג טצעזעג

 .גנודײשטנע יד לצרעה טזָאלרעּביא *טַאַאטשנעדײס .םניא = |
 רעד ,קלָאפ ןעשידי םעד ַאניטנעגרַא רעדָא לארשי ץרא ןענעװ
 .דלַאּב ?צרעה ךיז טָאה ,גנומיטש עדנעשרעה יד גידנענעק

 יז רא ץפיא טלעטשעג "טַאַאטשנעדײ, ןּומ ןעניישרע ןכָאנ ||
 יצנ לטג ןיא םעד טימ .טקנּוּפדנ ַאט ש.לאר שי
 ןעשיווצ ץאונעגעג ּרעלעיּפיצנירּפ רעטסגיטכיוװ רעד ןערָאװ |

 ,ןויצ .יבבוח יד ןּוא ן'לצרעה
 ןיא טסירגעּב וווטקניטסניא טָאה קלָאפ סָאד תעשּב רעֶּבָא :

 ןוא רעּוט עשיטסינויצייבבוח יד ןענעז ורָערְהיפ םָעֹד ןילצרעה |
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 ינעדײ, םעֹד יצגל ?היק רהפז סנעטסיימ ,ןטבילבצג רערהיפנָא
 וליפא ןעּבָאה ןויצ-יבבוח עשילגנע יד ,רָאטױא ןייז ןּוא *טַאַאטש
 רצזירַאּפ "ד ןוא ,ןלצרעה ןעגעג ןעטעלּפמַאּפ טזָאלעגסױרַא
 לָאז לצרעה זַא ,ןייז םיּכסמ טלָאװעג טשינ ןעּבָאה ןויצייבבוח

 יעג ארומ ןעּבָאה יײז לייװ ,זירַאּפ ןיא ןעטערטפיוא ךילטנעפצ

 ןָאק (עודיה בידנה) דלישטָאר דנָאמדע ןָארַאּב רעד ּזַא ,טַאה

 ינָאלָאק רעגידלארש"ץרא רעד טימ ןערעװ זגורּב ,םעד גילּוצ

 םעד ןּופ סחי רעד ןעוטװעג ןיא רעסעּב ךס ַא טשיג ,עיצַאז

 יָאמַא יד ןופ תוברוח יד ייַּב גידנעציז ,"טעטימָאק רעסעדָא,

 לּוטיּב ַא טימ רעהעטשרָאפ.ןויצייבמוח יד ןעּבָאה ןעגנונּפָאה עגיל

 סָאװ ,רעלעטשטפירש רעניװ ןעטיילימיסַא םעד ףיוא טקוקעג

 תעשּב ,הכולמ רעשידי א ןעגעװ רענעלּפ עסיורג טימ טמּוק

 םעד ּבילּוצ רעטנוא טהעג עיצַאזינָאלָאק;לארשי.ץרא עניילק יד

 רעד דצמ תופידר יד ּבילוצ ןּוא ןעלטימ.דלעג ןיִא לעגנַאמ

 ַא ןעזעװעג ךיוא זיא סחי ןעגיזָאד םעד ןיא ,טכַאּמ רעשיקרעט

 סָאװ , םסחמס הסלטפ םעד יּבגל האנשו האנק ןּופ סָאמ עסיורג

 טלעטש ןּוא טקעיָארּפ?טַאַאטשנעדײ ןייז טימ למוט ַאזַא טכַאמ

 .ןויצ עטלַא יד תעשּב ,הנחמ רעד ןּופ שארּב דימּו ףכית ךיז

 ץרַאמ ןעדײל ןוא ןטעּברַא רעטנעצרהָאי טזּומעג ןעבָאה רעוט
 ןענעז סָאװ ,ןויצ.יכבוח ערעדנַא רעדיוו ,ץראה בישי ןופ ןויער
 טנָאקעג טשינ ןעּבָאה ,העּפטה ס'מעה דחא רעטנוא ןענַאטשעג
 יבגל יטאַאטשנעדײא םניא גנולעטש ןייז ץלצרה ןייז .לחֹומ

 ןיק שיסוא ,מ .מ .רוטלּוק רעלַאנָאיצַאנ רעד ןוא שיאעדְּבעה
 .טרעפטנעעג טָאה ?"טעטימָאק רעסעדָא, ןופ רעציורָאפ רעד
 ,נעװטיונ ןייק טשינ העז ךיא, :יטַאַאטשנעדײג םעד קידנעמּוקעּב

 .יגירגעּב רעד ןיא ,רושָארּב עגיזָאד יד ןעטײרּפשרעּפ ּוצ טיקיד
 רעד טעװ רושָארּב רעד ןופ לייט ןעשיטערָאעט םצד ןּופ גנוד

 ינעיליל ןיא רעקסניּפ ןּופ ןערישָארּב יד ךָאנ ,רעזעל רעשיטור
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 יױא ןיא רע ןַא ,ןענָאז ןעמ ןומ ,טפירש ס'לצרעה ןופ לייט ןעכיֿללַאו םעד עגונג ןוא ןענוקעג  סעיינ ןייק טשינרָאג םולצ
 טּביירש ףירּב ןעטײװצ ַא ןיא ,"טלעטשעגפיונוצ ךילכעלפרעב
 .רָאטױא רעד זיא ןעדי עטיסור יד רֵאֿפ, :ןיקשיסּוא ןַאד
 .ָאנ םעד ןעפַאשרעּפ רעהירפ ךיז רע לָאז .טנַאקעּבנּוא ירמגל
 ףליר .רד גרה ולימא -- "!רעוט ןעװיטקַא ןַא ןופ ןעמ
 .עּפש ןיִא סָאװ (ס'רעשילַאק עידרַאװג רעטלַא רעד ןופ רענייא)

 םניא טּביײרש ,ן'לצרעה ןופ רעגנעהנָא רעסייה ַא זערָאװעג רעט |
 ףימ ּוצ ,רָאלק ןעצנַאגניא טשינ ךָאנ רימ ןיא'ס, :1896 יאמ
 רבחמ םעד ןויצ ןּופ רעגנעהנָא יד וצ ןענעכערּוצ ןעגָאק ןעלעװ
 שטנעמ רעד ,לצרעה ,ט ,רד *טַאַאטשנעדיײ, םענענישרעיטציא ןּופ
 רעד טלָאװ רע וװ ,טסּוָאװעּבטסּבלעז ןּוא רעכיז ױזַא ףיוא טערט
 תוצע ןוא ןעקנַאדעג עגיזָאד יד טָאה סָאװ ןעועװעג רעטשרע
 ןיא רעקסניפ .רד םיא רַאפ ןיוש טָאה ךָאד ןוא .טגָאזעגסױרַא
 ןעּבירשעג עּבלעזסָאד ירמנל "עיצּפיצנַאמעָאטיױא , טפירט ןייז
 רקיעַּב ןוא רעגידנעטשלופ ןוא רעסעּב ךס ַא ךָאנ וליפא ןוא
 ! } ,"טײקפרַאש.טסײג ןּוא טײקמירַאװ.ץרַאה רערעסערג ַא טימ

 .עּב ןיא סָאװ ,רעוט:ןויצ-יבבוה יד ןופ לײט רעסיורג 8
 ללכּב ןיא ,םיּתגיילעּב עגיטכיזרָאפ ,עגיד'בשוימ ןופ ןענַאטש
 ןינע םעד ןופ טכַאמ רע סָאװ ,ץלצרעה ףיוא ןעזעװעג זײּכ
 תעשּב ,םיוסיק ןּוא תוכולמ ןופ עגַארפיטלעװ ַא ץרָאה בושי
 ,גיטכיױרָאט ןּוא ליטש ףרַאד'מ זַא ,ביחמ ךָאד ויא לכע רעד
 ינָאלָאק עכילגעטגָאט יד ןערהיפ לעמוט ןָא ןוא קיטילָאּפ ןָא
 יטירק ס'םעה דחא ןעגעװ -- .לארשי ץרא ןיא טעּברַאיעיצַאז
 .רעד ןיוש רימ ןעּבָאה *טַאַאטשנעדײ, םעד יּבגל גנולעטש רעש
 ,םידימלּת עניײז עכנַאמ ןעגנַאגעג ןענעז רעטײװ ךָאנ .טנהָאמ
 םּוחנ טגָאזעג טכערעג רעּבָא ףרַאש טָאה סע עכלעװ ןענעװ
 .ַארָאמ לעפייה ַא טָאהעג סלָאמַאד רימ ןעּבָאה ,עודיּכ, :וָאלָאקָאס
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 מיד, ס'לצרעה ןעגעג ןענעו סָאװ ,סעקינלזמילש עדנעריזיל
 יעזַארפ רעכילכעלפרעבױא ןַא טימ ןעטערטעגפיוא *פיטַאמָאל
 .טײקיטכערעג רעשיאיבנ רעניּבײא ןעגעװ עזעטיטנַא רעשיגָאל
 ןיא סָאד עגוּפַאּפ ַא יװ ,ןעלסַאלּפוצכָאנ רעטרעװ עשיאיבנ ,ָאי
 / {'טשינרָאג טפלעה'ס ןּוא טשינרָאג טסָאק'ס ,םעווקעּב

 ךיז טָאה ןויצ.יבבוח עדנערהיפ ןופ להָאצ עניילק ַא ןָאנ
 יד ןעזעװעג ןענעז יז ןעשיװצ ,טייז ס'לצרעה ףיוא טלעטשעג
 יעדייז ,שעלָאק ,יקצענעמערק ,םיובנריּב ,רערינש :רעױט רצניוו
 םעד ןעפַאשעג טָאה לצרעה ןעװ ,רעטעּפש טשדע -- ,רענ
 ײטקַא עלַא טעמּכ ןענעז .,עיצַאזינַאגרָא .נויצ יד ןּוא שעדגנָאק
 ,גנוגעװעּב רעיינ רעד ּוצ ןענַאטשעגוצ ןויצ-יבבוח עוו

 ינַאמ טנימעג ןעּבָאה סע יװ ,ןעזעװעג טשינ ןיא לצרעה
 !ךפיהל דָארג ,שארּב ץפוק ַא ,ןויצייבבוח עגיצרַאהגנע עכ
 ךיא, :?צרעה טּבײרש י*טַאַאטשנעדײא םּוצ המדקה רעד יא
 ךיא יװ םעדכָאנ ,טגידעלרע רַאפ ךַאז ןײמ טלַאה ךילגעזרעּפ

 יִלּי 6 םעד ןּוא ,"ןעכילטנעפערעפ ךיּב עגיזָאז טָאד לעװ
 יד ײּב עדער רענָאדנָאל ןיז ןיא לצרעה ,טרעלקרע 8

 ליװ ךיא לײװ ,סָאד גָאז ךיא זַא ,טשינ טנײמ, :"רעייּבַאקַאמ,
 שנואװ רעסיײה ןיימ ,לײטנעגעג ןיא .גנּורהיפ יד ןפמהעגרעביא
 ַא רָאנ ןיִּב ךיא .גנוטײל רעד ןּופ ךיז ןעהיצּוצקירּוצ ןיא
 .סיױוַא ךימ טָאה קנַאדעג:הכולמ רעשידײ רעד ,רעלעטשטפירש
 ןײלַא ןיּב ךיא ןּוא טעּבוִא רעכילנהעװעג ןיימ ןוט טגָאיעג
 יװ ,ןעגנּולמַאזרעפ ןיא ןעדער ךימ רעה ךיא ןעװ ,טניוטשרע

 טימ ןעלדנַאהרעטנוא ךימ העז ךיא ןעװ ןּוא ,עגיטנייה יד |
 - ."ןעגנוריגער

 לצרעה זיא ןעליװ ןייז ןעגעג רשפא ןוא ןעליװ ןייז ןָא

 ןיא סָאװ ,גנוגעװעפ רעד ןופ שארּב ןערָאװעג טלעטשעגקעװַא

 רערהיפנָא יד ,"טַאַאטשנעדיי, ןוט ןעניישרע ן'כָאנ ןענַאטשטנע

 יש
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 רעּבָא .תוקמס ןּוא תונעט טָאהעג ךָאנ ןעּבָאה ןויצ-יֿבבוח ןופ
 .ן'לצרעה שיטסַאיזוטנע טָאה רענגעהנָא ערעײז ןופ עסַאמ יד
 .סקלָאמ ןעטעטרַאװרעד ןיױש גנַאל ןופ ,םעד סלַא טסירגעּב
 טעד) ,גריּבמַאה ןופ ןהֹּכ וָאטסוג ּוצ ףירּב ןײז ןיא .רערהיה
 ((0:6 ,104604:826 טת46 6 ?7טטט244 :ךֹוּב ןעשיטסינויצ ןופ רּבחַמ
 .ולֲאַּב ןיימ ןיוש ּבָאה ךיא, :1896 לירּכַא ןיא לצרעה טּביירש
 רעײז סּלַא ךימ ןענעקרענַא ןעשטנעמסקלָאפ ערעזנוא ,גנונ
 ןרָאגנּוא ,עירַאגלּוּב ,עינעמור ,עיצילַאג ,דנַאלסּור ןופ ,דניײרפ
 טנעגוי עשימעדַאקַא יד ,ןעננומיטשּוצ עטרעטסייגעּב ךיא םוקעּב
 ילוי 15 ןּופ םּוטַאד םעד רעטנּוא ."טייז ןיימ ףיוא ךיז טלעטש
 ץ'פיוא גידנעהעטש} :רעכיּבגָאט ענייז ןיא לצרעה טּבײרש 1896
 *עגרָאס ןיא גנולמַאזרעפ יד ואװ ,םייה . רעטעגרַא ןופ םוידָאּפ
 .ןעגנומיטש עכעלמיטנעגיא טּבצלעגרעביא ךיא ּבָאה ,ןעמיק
 סָאד .עדנעגעל ןיימ ןענטטשטנע ןיא'ס יװ ,ןעהעזעג ּבָאװ ךיא
 הע א *,...לַאטנעמיטנעס זיא קלָאּפ

 םּוצ טלהעוועגסיוא ןץלצרעה ןענָאה ןויצ.יככוח יד טשינ
 .ןויצ.יבבוח יד ןעזעװעג) זיִא ןָאלטכַאמ ןּוא ךילניילק .רעריפ
  טָאה רערהיפ םוצ .ןעטערשעגפיוא ןיא לצרעה תעשּב ,גנּוגעװעּב
 ןענעז ןויצייבבוח יד .קלָאפ עשידיי סָאד טלעוועגסיוא ן'לצרעה
 יךלַאװעג םעד טימ ,םרכהּב רעדָא ןוצרּב ,ןערָאװעג ןעסירעגטימ
 סָאװ ,ןויצ:יבבוח עגינעי יד .םָארטש:סקלָאפ ןעשינַאילצרעה ןעג
 ץוחמ ןעֶּביִלּבעג ןענעז ,ןעסײרטימ טזָאלעג טשינ ךיז ןעּבָאה
 ,טלעװ רעשיטסינויצ רעדנעזיױרּבפיוא רעסיורג רעד ןּופ הנחמל
 .לֶעְזעֶגי שיוי רעד ןופ פָארַא ירמגל ןענעז ייז ןוא גנּוגעװעּב
 == = ,עגערַא .רעכילטּפַאש

244 



 םוינויצ ןעשיטילָאּפ ןופ טירש עטשרע יד (6

 טקרַאטשרעּפ ךיױא ךיז ןעּבָאה ןעגלָאפוע עטשרע יד טימ

 יד ןּוא ןערָאטַאלימיסַא יד דצמ ןילצרעה ןעגעג סעקַאטַא יד
 סָאד ןענעז סגעטסיימ) .םּוטנעדיי ןּופ רעטערטרעפ עלעיציפָא

 ,ןעפרָאװעגרָאפ ןילצרעה טָאהימ .(ןענָאזרעּפ עּבלעז יד ןעזעוועגי
 רעד ןעזעװעג זיא טכערעג .ןעטימעסיטנַא יד טפלעה רע זַא
 ןעװ ,רע כ ַא ב ,"עסערּפ רעיירפ רעיינ; רעד ןּופ רָאטקַאדער

 ןעמענפױא ךייא ןעלעװ ןעדיי יד, ;ןילצרעה טנָאזעג טָאה רע
 יעװ טעװ ריא ,ןעטסיוק יד יװ ,טפַאשטנייפ רערעסערג ַא טימ
 ןעזעגסיוארָאפ טשינ טָאה לצרעה "!טימעסיטנַאןערהע ןַא ןער
 רערהיפנָא עכיירטּולפנייא יד דצמ טּפַאשרענגעג עקרַאטש ַאזַא
 יא ןַא ןעזעװעג םיא רַאפ זיא טרפצ ,םּוטנעדי ןעלעיציפָא ןּופ
 ּולָאװער רעדעי יװ ,רעניּבַאר יד ןּופ גנולעטש יר גנּושַאררעּב
 ,גידנעניימ ,טסיײג ןּופ חֹּכ םעד טצַאשענרעּביא רע טָאה רענָאיצ
 רערָאלק ןּוא רעקרַאטש ןייז טימ טעװ "טַאַאטשנעדײ, רעד זַא
 .מעװקעּב ןּוא ןעטַאז ןּופ ןעסיװעג סָאר ןעלסיירטפיוא ךַארּפש
 טלָאװעג טשינ גנַאל ךָאנ טָאה לצרעה .םוטנעטילעַארזיא ןעכיל
 ןעניװעג ּוצ ןעּבעגנייא םיא ךיז טעוויס זַא ,גנּונּפָאה יד ןעּבעגפיוא
 .ידיי יד .םיריבג עשידיי עסיורג יד ןַאלּפ:סכַאַאטשנעדיי ן'רַאּפ
 ןעסיױרג ַא ןּוא טלעג ךס ַא טָאהעג טָאה עיטַארקָאטּולּפ עש
 ןענעז ןעסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד תעשּב ,סולפנייא ןעשיטילָאּפ
 .טרימערּפעד ןּוא טריזימַאטַא שיטילָאּפ ליס ,גיטסייי יימ ןעזעוועג
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 ?סָאמ עמרָאמַא עגיזָאד יד ידכּב זַא ,ןענַאטשרעּפ טָאה לצרעה
 .ןּומ ,רָאטקַאפ:טכַאמ ַא ריא ןופ ןעפַאש ּוצ ןּוא ןעריזינַאגרָא ּוצ
 ,ןעטלַאהעג ןכל טָאה רע .דלעג ןּוא טייצ ךס ַא ןעגָאה ןעמ
 רעד ןופ ףליה רעד טימ טעװי טַאַאטשנעדיײ םּוצ געו רעד זַא
 | ירעטכייל ןּוא רעצריק ךס ַא ןייז עיטַארקָאטּולּפ רעשידיי

 ןּופ ןעניישרע ן'כָאנ דלַאּב ,לצרָעה טָאה קעװצ םעד ּוצ
 .יטעט עשיטַאמָאלּפיר עשיגרענע ןַא ןעּבױהעגנָא *טַאַאטשנעדײ,
 .ּוצ ןעגנולעג םיא טעװ סע ןעװ זַא ,טנכערעג טָאה רע .טייק
 -ייא יד ןּופ ןּוא ייקרעט רעד ןּופ סעיסעצנָאק עשיטילָאּפ ןעמּוקעּב
 . צעיטַארקָאטולּפ עשידיי יד טעװ ןַאד ,תוכולמ.טּפיױה עשיאעּפָאר

 .טַאַאטשנעדיי םוצ ןעהיצעּב ּוצ ךיז טסנרע ןייז ןעגנּואווצעג |

 ריא גנוגיפרעפ וצ םיא ןעלעטש ךיוא יז טעװ אליממ ןּוא ןַאלּפ
  םוטַאד םעד רעטנּוא ,"רעכיּבגָאט, ענייז ןיא ,העּפשה ןּוא דלעג
 .רעפ ַא טימ ןּומ ךיא, :לצרעה טּביירש ,1896 ץרעמ 16 ןופ
 ,שטנעמ:סגנוריגער ןעכילטרָאװטנַארעּפ:טשינ רעדָא ןעכילטרָאװטנַא
 יּפלּפ ,עטקעריד ןיא ןעמּוק ,טשריפ רעדָא רעטסינימ ַא טימ
 ןעדי יד ןעלעװ סלָאמַאד .ןעגנולדנַאהרעפ ערַאּבנעקרע:ץ'וח
 .כָאנ רימ ייז ןעלעװ סלָאמַאד ,רימ ןיא ןעּבױלג ּוצ ןעּבױהנָא
 ."רעזייק רעשטייד רעד טגיוטעג ּוצרעד טלָאװ ןעטסעּבמַא ,ןעהעג

 ּױצ ןעטערטעגּוצ לצרעה ןיא ןעלטימ עכַאװש רהעז טימ

 .רעשיטילָאּפ רעכילטרָאװטנַארעּפ ןּוא רערעװש רעגיזָאד רעד
 / ץפיוא טריזינָאריא ןעּכָאה סָאװ ,רעקיטירק עמעװקעּב יד ,טעּברַא
 .רמערפ ןוא טײװ ירמגל ןענעז ,עיטַאמָאלּפיד ס'לצרעה ןּופ ןובשח
 .זיא ייז רַאּפ ..עיצַאוטיס רעשיגַארט ס'לצרעה יּבגל ןעּבילּבעג
 טָאה ן'לצרעה רַאפ תעשּב ,ליּפש.ןעטַאמָאלּפיד ַא ןפזעװעג סָאד

 םיא טָאה סָאװ ,ןעּבעל;ןוא:טיוט.ףױא ףמַאק ַא ןעסייהעג סָאד

 .טּולּב.ץרַאה עטסעּב סָאד (דלעג ןעגייא ןייז רעסיוא) טסָאקעג
 סלצרעה רָאדָאעט טסײג רעדנערימָאזָאליפ רעד טָאה קפס ןָא

 ' יי וי 2160



 . גנעְג עשיטַאמָאלּפיד יד יֿבגל סחי ןעשיטּפעקס ַא טפָא טָאהעג

 .רעפ טשינ סלָאמַאד ןיא טַאַאטשנעדײ ןּופ רצפעש ן'רַאפ רעּבָא |

 ײּבַאקיסננּוריגער יד ךרוד .געװ רערעדנַא ןייק .ןעזעװעג ןַאה
 יָארע וצ טװורּפעג רע טָאה םיכלמ ןוא ןערָאטסינימ ןופ ןעטענ

 ,םיריבג עשידיי ערעדנַא יד ןּוא ס'ךלישטָאר יד ןופ ףליה יד ןרעּב

 ןַא ףיֹוא ןעמּונעגפױא לצרעה טרעװ 1896 לירּפַא ןיא = -

 .דירפ ןעדַאּב ןופ גָאצ רע הסיורג םייּב ץנעידיוא

 טשריפ רעקשטיטלַא רעגיזָאד רעד ,ןע טש רע םעד ךיר

 רעזײק ןעשטײד םעד ףיוא סּולפנײא ןעסיורג ַא טַאהעג טָאה
 .יװעג ּוצ ןעװעג ןעסיוא זיא לצרעה ,ןעטײװצ םעד םלעהליװ

 טָאה'מ ןעכלעװ טימ ,רעזייק ןעשטייד םעד ןַאלּפ ןייז רַאפ ןענ

 ,ָאניטנַאטסנָאק ןיא ףיוה:ןַאטלּוס ן'פיוא טנכערעג קרַאטש ןיז

 .ליצ ןייז ןעכיירגרעד ּוצ טּפָאהעג לצרעה טָאה ןפֹואה הוּבי ,לָאּמ

 ן'טימ טּפַאשטנַאקעּב יד .לארשי ץרא ןיא רעטרַאשט םעד ענונּב

 םעד קנַאד ַא ןעסָאלשעג לצרעה טָאה ןעדַאּב ןּופ גָאצרעהסיױרג

 עדַאטַאּבמַא רעשילגנע רעד ןּופ ןעכילטסײג ןעשיטנַאטסעטָארּפ

 יײיא ןעזעװעג זיא רעלכעה ,ר על כ ע ה סםַאיליװ .רד ,ןיװ ןיא

 .יגוא ןעּבָאה סָאװ ,דניירפ:ןויצ עכילטסירק עלדייא יד ןּופ רענ

 תביש ןעגעװ ט'מולחעג לעּביּב רעד ןּופ העּפשה רעד רעט

 רעגיזָאד רעד ךךיז טָאה ײדיא-טָאַאטשנעדי רעד רַאפ ,ןֹויצ

 ןּוא טרעטסײגעב קרַאטש רעכילטסייג רעכילטסירק-שילעגנַצװע

 עטשרע יד יב ןעזעװעג ךילפליהעּב רהעז ן'לצרעה זיא רע

 .לצרעה טכַאמ ןעדַאּב ןּופ גָאצרעהסיױרג ן'פיוא ,טירש עשיטילַאּפ

 .טימ עהּורסלרַאק טזָאלרעפ לצרעה .,קורדנייא ןעקרַאטש רהעז ַא

 םיא טעװ ןעדַאּב ןופ רעשרעה רעד זַא ,גנוגייצרעּביא רעד

 .רעזײק ןעשטייד םייּב ןעציטש
 .ילטספיופ םעד ןיװ ןיא לצרעח טכּוזעּב 1896 יַאֹמ ןיא

 יַאק יד ןַא ,רָאלק ןעועװעג ןיא'ס יד רטיל א סויצנוג ןצכ
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 עגֹונב ןעגָאז וצ העד עסױורג ַא ןעּבָאה טעװ ךויק עשיליוט
 ןעגײצרעּביא וצ טווופ ?צרעה .לארשי ץרא ןופ טפנוקוצ רעד

 תומוקמ עכילטסירק עגילייה יד זַא ,סויצנונ ןעכילטסּפיוּפ םעד
 ?ַאנרעטניא ןעגיטינ םעד ןעמוקעּב ןעלעװ לאושי ץוא ןיא

 ,ךילפעה ַא סויצנונ םעד דצמ טלהיפרע רעּבָא ,ץוש ןעלַאנָאיצ

 זַא ,קורדניא ן'טימ קעװַא טהעג לצרעה ,גנולעטש עװיטַאגענ
 ייד" ַא ףױא ןיײז םיּכסמ טכײל יוװַא טשינ טעװ ןַאקיטַאװ רעד
 .ךיו טָאה קורדנייא רעגיזָאד רעד .לארשי ץוא ןיא הכולמ רעש

 | .רעגיטכיר ַא סלַא ןעזיװעגסיױרַא רעטעּפש -
 עכיירסולפנייא עגיניא טימ לצרעה ךיז טנעקעּב ןיװ ןיא

 יװ עג ןעזעװעג זיא'ס עכלעװ ןעשיװצ ,ןעטמַאעּצ עשיקרעט
 זיא סָאװ ,רעקיטילָאּפ רעשילױּפ רענעזעװעג ַא ,ק טניל
 ,גנריגער רעשיקרעט רעד ןופ טסניד םניא ןענַאטשעג טציא
 עג רעשיטילָאּפ רערעכיזנוא רעֹּבָא רעכיײרטסײג ַא ,יקסנילווענ
 עשיקרעט יד ןיא טַאהעג העּפשה עסיורג ַא טָאה ,ןַאמסטּפעש
  .לָאּבָאניטנַאטסנָאק ןיא ףיוה-ןַאטלּוס םייב ןּוא ןעזיירקסגנוריגער
 ןיק ץיקסנילװענ טימ ןעמַאווצ לצרעה טרהָאפ 1296 ינּוי ןיא
 עירַאגלוּב ןופ טָאטשטּפױה רָעד ,ַאיפָאס ןיא  ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק

 .רד טימ ןעטסינויצ עשירַאגלוּב רעטרעדנּוה גּוצ םעד ןעטרַאװרע
 יַעֹּב רעכילנהעװעגרעסיוא ןַא טימ .שארּב רע די ןבואר
 ןיז טימ טכַאמ לצרעה .טסירגעפ לצרעה טרעװ גנּורעטסײג
 .גיא ןעקרַאטש ַא טלַאטשעג רעשיטַאטסעיַאמ ןוא רעמהענרָאפ
 ןעועװעג דנעזעװנָא ןענעז סָאװ ,ןערעציפָא עשירַאגלוּב ,קורד
 ,טָא, :טרעלקרע ,ץלצרעה קידנעהעז ,ןעּבָאה ,ףיֹוהנהַאֹּב ן'םיוא
 , י!גינעק רעשידײ רעגיטפנוקוצ רעד ןיא סָאד

 .רעפ טכילרהיפסיוא לצרעה טרהיפ לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא |
 .רעט רעד ןופ ןעטייקכילנעזרעּפ עכיירטולפנייא טימ ןעגנולדנַאה

 ַא ןיא (ן'יקסגילװעג ךרוד) ךיוא טהֵצטְש רע ,גנוריגער רעשיק

248 



 לצרעה ,דימַאה לֹודּבַא ןַאנלּוס ן'טימ טקַאטנָאק ןעקיד'רדסנ
 יוק ר ע פ לארשי ץרא לָאז רע ןַא ,ןַאטלּוס ם'נופ טגנַאלרעפ
 יד ןעריגַאס ןעפלעה םיא ןעלעװ סָאװ ,ןעדײ יז וצ ןעפ
 .ָאה ןערָאטסינימ עניײז ןּוא ןַאטלוס רעד .ןעסנַאניּפ עשיקרעט
 ןַאטלּוס רעד .ןצמרָאװעגּפָא גָאלשרָאּפ ןעגיזָאד םעד רעּבָא ןעּב
 טשיג טרעהעג הכולמ עשיקרעט יד, :ןייז עידומ ץלצרעה טזָאל
 לארשי ץרא ָאולֲא רָאט ךיא .קלָאפ ןעשיקרעט םעד רָאנ ,ךימ
 . ,לימ ערעײז ןעדַאּפשרע ךיז ןענָאק ןעדײ יד .ןעפיוקרעפ טשינג
 ןעלעװ ,ןערעװ טלײטרעפ טעװ עירעּפמיא ןײמ ןעװ .ןענָאי
 ןכל טרעדנע לצרעה "םנחּב לארשי ץרא ןעמוקעּב רשפא ײז
 רעכילטַאַאטש רעטיירּב ַא ןופ םֶרָאפ רעד ןיא ,גַאלשרָאפ ןיז
 .ָאד יד .טכַאשרעהרעּבױא ס'נַאטלּוס םעד רעטנוא עימָאנָאטױא
 יקרעט רעד רַאפ לעּבַאטּוקסיד ןעזעװעג ןיוש ןיא םרָאפ עגיז
 ּוצ טריזילַאער ןעסנַאש טַאהעג ךיוא טָאה יז .גנוריגער רעש
 .עג ןיא ייקרעט רעד ןופ עגַאל עלעיצנַאניפ יד לײװ ,ןערעװ
 ייגער רעלָאּפָאניטנַאטסנָאק יד ןּוא עלַאֿפָארטסַאטַאק ַא ןעועװ
 .האולה עסיורג ַא ץלצרעה ןופ ןעמוקעּב ּוצ טנכערעג טָאה גנור
 ןעּבעגעגנײא טשינ ןלצרעה ךיז טָאה ,ןעגנוהימעּב עלַא ץָאוט
 ןַאטלוס דעד  .דימַאח לּודּבַא יב ץנעידױא ןַא ןעמוקעּב ֹוצ
 טלַאפ לָאז םיא ײג ךװעצ ס'לצרעה זַא ,טלָאװעג טשינ טָאה
 ןעמ טָאה ןעזײרקסגנוריגער יד ןּופ רעּבָא ,ןערעװ טריטנעמָאק
 .ַאווצ ןיא -- :ןעגנּוכערּפשרעפ עטסעּב יד טכַאמעג ן'לצרעה
 .רעפ ןיא לצרעה ךיז טלעטש םינינצ עגיזָאד יד טימ גנַאהנעמ
 ן'טימ ערעדנַא ןעשיװצ ,ןעטַאמָאלּפיד עשידנעלסיוא טימ גנודניּב
 ,װ ע ? װ ָא ק ַא י לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא רעטערטרעפ ןעשיסּור
 .העשיקרעט רעד ײּב העּפשה עסיורג ַא טַאהעג טָאה רעכלעוו
 , ,גנוריגער
 ןיא קורדנייא ןַא ןעַֿאמ ּוצ ןעגָאטשרעפ טָאה לצרעה --
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 ֿבַאטש ַא ןּופ גנוטיילגעב ןיא ןעמוקעג יא רע ,לָאטָאניטנַאטטנָאק
 -עג ןיא םרָאּפ עװיטַאטנעזערּפער יד ךיוא ןּוא ,רעטעּברַאטימ -

 צג טלָאװ ךיא ןעװע; .ךיוה רעדנעכערּפשטנע רעד ףיוא ןעזעװ
 שַאטדנַאה ןיימ טימ ןיולב, לצרעה רעטעּפש טרעלקרע *ןעמוק
 יה ,."טכַאלעגסיוא ךימ ןעמ טלָאװ ָאט ,דנַאה רעד ןיא

 ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק לצרעה טזָאלרעּפ - 1896 ינוי 29 םעד
 טעוו'ס ןַא ,טפָאה ןוא טמיטשעג שיטסימיטּפָא רהעז זיא רע
 ןענעז סָאװ ,םימוכסידלעג עסיורג יד ןעפַאש ּוצ ןעגנּולעג םיא
 ,רעטרַאשט סעד ןעמוקעב וצ ידכּב ,גיטיונ

 רעלכעה דנערעווער



 דלישטָאר דנַאמדע ןָארַאב ןוא לצרעה (27/

 ןיא ליצ ןייז .ןָאדנָאל ןייק לצרעה טרהָאפ 1896 ילוי ןיא
 בולק-"רעייּבַאקַאמ, ןיא .םיריבג עשידיי.שילגנע יר ןעניוװעג ּוצ
 ןופ רָאטױא םעד ךובּכל םהַאנפױא עכילרעייפ ַא רָאפ טמּוק
 ןעשיטסינויצ ןּופ ףליה רעד טימ טוװורּפ לצרעה ."טַאַאטשנעריײ,
 ןיא עיצקַא ערנעכערּפשטנע ןַא ןערהיפוצכרּוד - רעגניז רעניּבַאר

 טלעדנַאהרעפ רע .ןעלּבַאטָאנ עשידיי.שילגנע יד ןּופ ןעזיירק יד
 (טנעמַאלרַאּפ ןעשילגנע ןּופ דילגטימ) ויגַאטנָאמ לעּומעס רעס טימ
 .גנַאז ,טימסדלָאג לעינָאלָאק ,ףלָאװ ןעיסּול ,ערָאיפעטנָאמ דָאלק
 טכערּפשרעפ ּױיגַאטנָאמ .ןעטייקכילנעזרעּפ ערעדנַא ןּוא ליװ
 עשידיי.שילגנע יד דצמ גנּוציטשרעטנּוא עלעיצנַאניפ ןילצרעה
 .,נּוגנידעּב יירד עדנעגלָאפ ןעליפרעד טעװ לצרעה ּביוא ,םיריבג
 טלעטש א"קי יד (2 ,תוכּולמ יד ןּופ גנומנטשוצ יד (1 :;ןעג
 יד (3 ,גנילרעטש טנופ ןָאילימ ןהעצ עמּוס ריא גנּוגיפרעפ ּוצ
 רעד ןיא ךיז ןעגיליטעּב ּוצ דלישטָאר דנָאמדע ןּופ המכסה
 | ,גנוטייל

 לצרעה .ןעגנּוגנידעב ערעװש רהעז ןעזעװעג ןענעז סָאד
 -ַאוטיס רעד ןּופ לעסילש רעד זַא ,גנוגײצרעּביא רעד ּוצ טמיק
 ךלישטָאר דנָאמדע ןָארַאּב ןּופ דנעה יד ןיא ךיז טניפעג עיצ
 םעד ןעגיװעג ּוצ ידכּב ,זירַאּפ ןייק רעּבירַא ףכּת טרהָאפ רע ןּוא
 ןָארַאּב ןּוא ןילצרעה ןעשיװצ ןעגנוהיצעב יד .עּוריה בידנה
 ינַאּפשעג רָאג ןעזעװעג סלָאמַאד ןיוש ןענעז דלישטָאר דנָאמדע
 ן'וררָאג טרעלקרע קירּוצ םישדח טימ ךָאנ טָאה ךלישטָאר ,עט
 רע זַא ,(גַארטּפױא ס'לצרעה ןיא םיא ּוצ ןעמוקעג ןיא רעכלעווו/
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 ןצנעז יז ליה ,רענעלּפ ט'לצרעה ןעגעװ ןעסיוו טשינרָאג ליוו
 -יַנָאלָאק רעד ןעגנערּב ןערָאש ַא רָאנ ןענָאק ןּוא לָאערנּוא ירמגל
 יעג יז ןענעז םעדרעסיוא ,לארשי-ץרא ןיא טעּברַא רעשירָאטַאז
 .םזיסָאירטַאּפ םעד יּבגל טכַאדרעפ ַא ןעקעװ ייז לייוו ,ךילרהעפ
 םיא טָאה .ַאיפָאס ןיא ןעלייװ ס'לצרעה תעשּב .ןעדיי יד ןוּפ
 .ָאלשעגרָאמ טָאה דלישטָאר דנָאמדע זַא ,טלהעצרעד רעריּב .רד
 . ײנָאלַאק עסיװעג רַאפ עמוס:דלעג ערעסערג ַא ןַאטלוכ םעד ןעג
 .ניא ןייק טשינ ךױא ןעלהעפ סע ,לארשי-ץרא ןיא תוחנה-עיצַאז

 טסואװעּב ןעפרַאשרעפ סָאװ ,ןענָאזרעּפ ענעדישרעפ דצמ סעגירט
 .עודיה בידנה ןּוא ץלצרעה ןעֶשיווצ ןעגנוהיצעּב יד

 יד 1896 ילוי 18 םעד ןעמּוקעגרָאפ זיא עגַאל ַאזַא ייּב |
 ןיא .רלישטָאר דנָאמדע ןָארַאב םייּב ןלצרעה ןופ םהָאנּפיוא
 ןעיווטסימ ַא סיוארָאפניא ןעזעװעג זיא םידדצ עדייּב ןּופ ,זירַאּפ
 .גָאט, ענייז ןיא טרעדליש לצרעה .גנוהיצעב עכילדניירפנּוא ןּוא
 ךלישטָאר דנָאמדע ןָארַאּב .ךערּפשעג ןּופ ףיולרעפ םעד ?"רעכיּב

  .געדייג םעד ןעגעג ןעריזימעלָאּפ ּוצ ןעגױהעגנָא ךיילג טָאה
 ,ןעכָארּברעטנּוא ןעטונימ 5 ךָאנ םיא טָאה לצרעה ,"טַאַאטׂש
 .ךיז טלעדנַאה סע סָאװ ןעגעװ טשינ טסיײװ ריא , ; גידנעגָאז
 / צנײלק ַא זיא עינָאלָאק ַא ,ןערעלקרע טשרעּוצ סָאד ךיז טוָאל
 עניילק ַא טליװ ריא ,עינָאלַאק עסיורג ַא זיא הכּולמ ַא ,הכּולמ
 .ידרעטייװ ןיא "! עינָאלָאק עסױרג ַא ןעפַאש ליװ ךיא ,חכולמ
  יסיוא ןא ןָארַאּב םעד לצרעה טיג ךעוּפשעג ןּופ ףיולרעפ ןעג
 רעד רעּבָא .ןַאלּפ-טַאַאטשנעדיי ןייז ןעגעװ גנורעלקרע עכילרהיפ
 רעד זַא ,טשיג טּבױלג רע ,ןעגייצרעּביא טשינ ךיז טזָאל ןָארַאּב
 .נעזױט רעטרעדנּוה ןערעדנַאװנײא ןעלעװ סע ,לַאער זיא ןַאלּפ
 ,ןעטלַאהיצסױא ייז תלוכיב ןיז טעװ רעװ ןּוא רערָאנש רעט
 ,עב ּוצ יז רעװׂש זיא ,גנוגעװעב ןיא ןעמּוק ןעסַאמ יד ןעװ

 הצרשען. 
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 ןוא ?צרעה ףיוא ךיז טּביוה תונו ןעקיד'חעש-.ייווצ ַא ךָאנ
 ךוסי רעד ןעזעװעג טנעז ריא , :ןעהעגקעװַא םײּב סרעלקרע
 ךיז טגָאז . ריא זַא ,טציא  .עיצַאניּבמָאק רעצנַאג ןיימ רַאפ
 יד לעװ ךיא  .טיוּבעג ּבָאה ךיא סָאװ ץלַא ךיז טלַאפעצ ,ּפָא

 5 װ ךיא ,ןפֹוא ןערעדנַא'נַא רָאג ףיוא ןעכַאמ ןעזומ ךַאז
 .ןוא עיצַאטיגַאיסקל ָאפ צסיורג ַא ןעּביוהנָא
 בָאה ךיא ,ןעסַאמ יד ןעטלַאהּוצפױא ןייז רערעװש ךָאנ טעװ'ס
 ,גנורהיפ יד ןעּבעגעגרעּביא טסינויצ ןעשיטָארטנַאליּפ םעד ,ךייא
 ינּוא סָאד טָאה ריא .ןעחיצקירוצ טלָאװעג ךיז ךיא ּבָאה ןײלַא ןּוא
 !ןּוטעג עגיניימ סָאד ּבָאה ךיא ,טכַאמעג ךילגעמ

 ןעבָאה ךלישטָאר דנָאמדע ןָארַאּב ןּוא לצרעה רָאדָאעט
 .ןעגנואױשנַאיטלעװ עשיטסינויצ ענעדישרעפ ייווצ טריטנעזערּפער|
 יזעיגילער ַא ןעזעװעג םזיניצ רעד ןיא ן'ולישטָאר ײּב
 יאדּכ ןיא'ס ןעכלעװ רַאפ ,ןינע-עיצַאזינָאלָאק רעלַאטנעמיטנעס
 עטסנעש יד זיא'ס לײװ ,דלעג ןּוא טײצ ךס ַא ןײז ּוצ בירקמ
 ןיא ןעגעגַאד ן'לצרעה יב ,עיּפָארטנַאליפ עשידײ עטסעּב ןוא
 ינעדיי רעגירּהעי-2000 רעד ןופ גנוזיל ַא ןעזעװעג םזינויצ רעד
 ןרעדנע ירמגל ןפֹוא ןערענָאיצולָאװער ַא ףיוא ףרַאד סָאװ ,עגַארפ
 ןעּבעל עשידײ סָאד רָאנ טשינ רשפא ןּוא ןעּבעל עשיויי סָאד
 ,בבוח רעלעדייא ןַא ןעזעוועג יא עּודיה בידנה .ַאּפָארייא ןיא
 רע רעּבָא ,ּבַאטשסָאמ ןעסיורג ַא רָאג ןיא טָארטנַאליפ ןוא ןויצ
 ךס ַא יװ סנעגירעּביא ,שינדנעטשרעפ ןייק טָאהעג טשינ טָאה
 רָאדָאעט ןּופ םולחיהכּולמ ןעשיטנַאגיג םעד רַאפ ,ןויצייבבוח |

 טױט ס'לצרעה ְךָאנ ,רעטעּפש ןערהָאי ךס ַא טשרע ,לצרעה
 יײרָאטסיה עסיורג יד ןענַאטשרעּפ דלישטָאר דנָאמדע- ןָארַאב טָאה
 ,םוינויצ ןעשינַאילצרעה ןּופ גנוטסײל עש

 טנָאקעג סשינ ?צרעה טָאה עיציבמַא"רצרהיפ ןייז ּבילוצ טשינ
 ,ךפיהל דָארג ,ךדלישטָאר דנָאמדע ןָארַאּב ן'טימ ןייז םיּכסמ
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 ,רלישטָאר ןָארַאב םעד ןעסיװ טזָאלעג לָאמ רָאּפ א טָאה לצרעה
 / םיוא ,גנוטײל רעד ןופ ךיז ןעהיצוצקירוצ טיירג זיא רע זַא
 .ןעדיי ןופ עיצַאזילַאער יד ןטמהענרעביא טעװ ןָארַאּב רעד
 ףירּב ןייז ןיא לצרעה טּביירש 1897 לירּפַא ןיא ךָאנ .ןַאלּט:טַאַאטש
 ךיא ,הּורּפ ַא רימ טימ טכַאמ, : טימסדלָאג לענָאלַאק םּוצ

 דנָאמדע טימ ךייא טגידנעטשרעפ :לָאמנייא ךָאנ ךייא רינָאּפָארּפ -
 ןּוא ןײלַא טליװ ריא םעװ טימ ןּוא ףיגַאטנָאמ טימ ,ךלישטָאר
 ןערהיפ רעטײװ טעװ ריא זַא ,טרָאװנערהע רעייא רימ טיג
 ןַאד ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןעּביױהעגנָא ּבָאה ךיא סָאװ ,סָאד
 לעװ ךיא ןזַא ,טרָאװױערהע ןַא וצ ןײמ ןּופ ןייא ךיא ּביג
 ."גוטײל רעד ןופ ןעהיצקירוצ רימּת ףיוא ןּוא ירמגל ךימ
 רעפיט ַא ןעועװעג ןיא עודיה בידנה ןּוא ןלצרעה ןעשיװצ
 טפרַאשרעפ ְךַאָנ ןיא רעכלעװ ,ץַאזנעגעג דעשיגָאלָאעדיאישיטילַאּפ
 עשיטקַאט ןּוא עשיגָאלָאכיסּפ ת"ר עצנַאג ַא ּבילוצ ןערָאװעג

 .ףש ,ס'ןלישטָאר יד טַאהעג טנייפ קרַאטש טָאה לצרעה .תוּביס
 קודצ ןירַאּפ ןופ רעניּבַאריףעש םּוצ ףירּב ןייז ןיא טּביײרש
 טלַאה ךיא ליײוו ,ס'דלישטָאר יד ןּופ רענגעג ַא ןיּב ךיא , :ןהֹּכ
 טָאה לצרעה ,"םּוטנעדײ םנופ קילננּוא ןלַאנָאיצַאנ ַא רַאפ ײז
 יָאילימ ַא ףיוא יװ ,דלישטָאר דנָאמדע ןָארַאּב ן'פיוא טקיקעג
 רעד ןּוא .טרָאּפסלארשייץרא ןַא ןיא ךיז טליֿפש סָאװ ,,רענ |

 תוצּופּת לכּב ןעועװעג טמהירעּב סלָאמַאד ןיוש זיא ,רעדיװ ןָארַאּב -
 רעדעי ןעכלעװ וצ ,עּודיה גידנה רעסיורג רעד סלַא לארושי
 .םיִא טָאה סע .ץרא ךרד ןּוא טײקרַאּבקנַאד טלהיפעג טָאה ריי
 טדער טסילַאנרושז רעניװ ַא סעּפע סָאװ ,טריקָאש קרַאטש ַָאולַא
 ןוא דלעג ליפוזַא טָאה רעכלעװ ,םיא יּבגל ךַארּפש עצלָאטש ַאזַא
 . .ץראה בּושי ן'רַאפ ןעּכעגעגקעװַא טייצ

 ידי יד ּוצ קילג ןײק טַאהעג טשינ לצרעה טָאה ל?כּב
 ,טסואװעבטסבלעז ּוצ ןּוא ץלָאטש ּוצ ןעזעװעג זיא רע ,םיריבג עש
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 ילֹמ עשידיי יד ,ןושל.םינונחת ַא ןיא ייז טימ ןצדער וצ ידכּג

  ןעלַאפ היא רַאפ לָאז'מ זַא ,ןעזעװעג טניואװעג זיא עיטַארקָאט

 ףיט טכַארעפ ןעּבעל ץנַאג ןײז רעּבָא טָאה לצרעה .םיערוּכ

 טָאה רע סָאװ ,טימרעד ץלָאטש ןעזעװעג ןיא רע .דלעג סָאד
 רַאפט רע טָאה ןעגעגַאד ,ןעשָארג ןײק ןעמונעג טשינ םזינויצ ןּופ

 ןיז ןיא טּבײרש רע ,ןעגעמרעפ ץנַאג ןײז ןעזעװעג בירקמ םיא

 טעינ ןיא םוינויצ רעד זַא ,טסײװ'מ, :ןהּכ קֹודצ םוצ ףירּב

 ןּופ טשינ ּבצל ךיא .טּפעשעג ןייק טשינ ןּוא טרָאּפס ןייק רימ רַאפ

 עכלעװ ,תונּברק גנעוב ךיא .םזינויצ ןירַאפ רָאנ ,םזינויצ
 יעלק טשינ יאדװַא ןעגעמרעפ ןײמ וצ שינטלעהרעפ ןיא ןענעז

 ,?ךלישטָאר ןָאפ ןרעה םייּב יװ ,רענ

 לצרעה טּבײרש 1896 לירּפַא 21 ןּופ םוטַאד םעד רעטנּוא |
 ןָארַאּב םענעברַאלשרעפ םעד ןעגעװ ,"רעכיּבגָאט, עץנײז ןיא
 ,רעגיצניא רעד ןעזעװעג רע ןיא ןעדיײ עכײר יד ןופ, :שריה

 יד תבוטל סעזעיזנַאוג סעּכע ןוטפיוא טלָאװעג טָאה רעכלעװ

 םיא יװ ,טסּוװעג טשינ ךיא בָא ה ר ש פ א .ןעדיײי

 ץלָאטש רעכילרעניא סילצרעה ."ןעלדנַאהעּב ּוצ גיטכיר
 יד טכַאמעג רעװש רהעז םיא ןעגָאה דלעג יּבגל גגוטכַארעפ ןוא

 רע .םיריבג עשידיי יד .ײּב ןעמוסנעזיר ןצמוקעּבּוצסױרַא עיסימ

 ײז זַא ,ןעטַארקָאטולּכ עשידײ יד ןּופ טגנַאלרעּפ טָאה
 םעד יֵּבגֹל בֹוח ןעלַאנָאיצַאנ םעד ןעהעטשרעפ ן ײל ַא ןעלָאז

 ַא ןעזעװעג טײצ רענעי ןיא רעּבָא ןיא סָאד .קלָאּפ ןעשידיי

 טניואװעג ןענעז םיריבג עשידי יד ,גנַאלרעפ רעסיורג ּוצ
 ,ןעטעּב קרַאטש ײז לָאז'מ ןַא ,ןעזעװעג

 .ייא ןּוא עטסעּב ײװצ יד ּוליִפא ןעּבָאה םעד ּבילוצ ןוא
 ןָארַאּב ןּוא שריה ץירָאמ ןָארַאּב :ןעּפָארטנַאליּפ עשידיײ עטסלעד

 ןעשירָאטסיה םעד ןעטלַאהעגסױא ט שינ רךלישטָאר דנָאמנדע

 !טלעטשעגקעװַא ײז טָאה לצרעה רָאדַאעט ןעכלעוו רַאּפ ,ןויסג
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 קלָאפ םוצ געװ ץפיוא (8

 ןוא, :ןעּבירשעג לצרעה טָאה "טַאַאטשנעדײ, טעד ןיֹא
 גלָאפרע ןייק ןעּבָאה טשינ ןַאלּפ רעזנוא ה ש פ א טעװ ךָאד

 ןעלעװ ייז זַא ,ןײז ןָאק'ס .ןעטַאננַאמיױלעג עשידיי יד יג
 ףמַאק ַא וליפא ןעּבױהנָא םיתרשמ ןוא ןעטנעגַא ערעייז ךרוד
 ףמַאק ןעגיזָאד םעד ןעלעוו רימ .גנּוגעװעּב רעלַאנָאיצַאנ רעזנוא ןעגעג

 יהענמיוא ,ןעגניװצפיוא זנוא טעװ'מ סָאװ ןערעדנַא ןעדעי יװ
 ײזָאלסטכיױקיר רעקיד'תונמחרּבנָא רעד טימ ןערהיפ ןּוא ןעמ
 | ,"טייק

 ןוא רענָאדנָאל יד ךָאנ טציא ךיז טָאה "השפא, רעד

 .לצרעה ,טײקרעכיז ַא ןיא טלעדנַאװרעפ ןעגנּורהַאפרעד רעזירַאּפ
 םַאזגנַאל םיא ייּב טרעװ סע ןּוא ןיװ ןייק קיריצ ךיז טרהעק
 ,געװ םעיינ ַא ןעהעג ןעּבױהנָא ןּומ'מ זַא ,קנַאדעג רעד ףיר
 לעגױָאד רעד .ןעסַאמ:סקלָאפ עשידי עטיירּב יד ּוצ געװ םעד
  םיא ןומ'מ רעּבָא ,רעגנַאל ןוא רערעװש רהעז ַא זיא געװ

 .ףעפ לצרעה .,ןַאהרעפ טשינ ןיא רערעדנַא ןייק ֿפײװ ,ןעהעג
 ייטש טפרַאדעג ךיז טָאה סָאװ נ66048 506ו6} יד ףיֹוא טכיצ

 ןוא עשידיי.שילגנע יד רָקיֵעְּב ,םיריבג עשידי יד ףיוא ןעצ
 ַא ןּוכ גנּופַאש רעד ּוצ טרהיפ סָאװ ,טעּבױַא יד ןָא טּבױה רע
 | | .עיצַאזינַאגרָא-סקלָאפ רעסיורג

 ןעוײי רעניװ יד ןענוװעג ּוצ לצרעה טוװוּפ לּכיםדק

 רקיעּב טריטורקער רעגנעהנָא ענײז ךיז ןעּבָאה טציא .זיִּב .אפוג
 גנוגעװעּב רעד ןיא ןעּבָאה רעּבָא ליװ לצרעה ,טנעגּוי רעד ןופ
  רעּבמעװָאנ 7 רעד .רוד רעגיד'בשוימ ,ןערעטלע םעד ךיוא
 יירטסע, רעד ןיפ גנולמַאזרעפ ַא ןיא ףיױא ?צרעה טערט 6
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 ס'לצרעה ןעועװעג ןיאס  ."ןָאינוא  רעשיטילעַארזיא-שיכ
 'סיד רעד ןיא ,ןיװ ןיא טַארעפער רעכילטנעפע רעטש הרע
 ,מעקע עכלעוו ,ןעטנענָאּפָא ענעדישרעפ ךיז ןעגילייטעּב עיסּוק
 רעד ּבילוצ ,טַאַאטשנעדײ ַא ןעגעװ ןַאלּפ ס'לצרעה ףרַאש ןעפ
 .טלָאּפ רעקידרעטײװ ןיײז ןיא ?צרעה טדער גנּומיטש רעגיזָאד
 רהעמ ןּוא טַאַאטשנעדײ ןעגעװ רעגיגעוו ,רעננעג יד טימ קימ
 רעטנוא עיצַאזינָאלָאקנעסַאמ רעשידיײ רעמָאנָאטױא ןַא ןעגעװ
 טפרַאװ לָאמ ןעטשרע ּוצ .טפַאשרעהרעּבױא רעשיקרעט רעד
 ַא ןּופ גנּוזָאל יד גנולמַאזרעפ רעגיזָאד רעד ןיא לצרעה
 .גָאניפ לָאז סָאװ ,"דנ ָא פל ַאנ ָאיצ ַא נ, עיצּפירקסּבוסיסקלָאפ
 יי ,עיצַאזינָאלָאקנעסַאמ עגיד'לארשי:ץרא יד ןעריס

 םוטנטדיי.ברעמ סָאד זַא ,?צרעה רעּבָא טנעקרעד דלַאּב
 ףיר טשינ ךָאנ ,גנוגצװעּב רעשיטימעסיטנַא רעד ץָארט זיא
 ,ײּמָארײא-ברעמ יד ןופ סחי ןעגידסלָאמַאד םעד .םזינויצ ן'רַאפ
 טקירדעגסיוא ןעטסעּבמַא טָאה םזינויצ םעד יבגל ןעדי עשיא
 עטכישעג עטסעײנ יד, :קרעװ ןיז ןיא ןָאזּפיליפ םָארּפ
 יד, :רעטרעװ עדנעגלָאט טּבײרש רע ּואװ ,"קלָאפ ןעשידיי ןּופ
 ןופ ץנַעטסיזקע .יד ןעלָאז (ןעדיייברעמ יד) ײז וַא ,הגשה
 עיצַאזיליװיצ רענרעדָאמ רעד ןּופ טײקכעלמעװקעּב ןּוא גנּונדרָא
 ךרוד ןּוא ןעטריװיטלוק:טשינ םעד ןיא ןעּבעל ַא ףיוא ןעשיוט
 ,ַאניטסעלַאּט דנַאל ןעטריניאּור טפַאשטריװסימ רעשיקרעט רעד
 שיכיסּפ ןוא גיטסיײג רעטנעזיוט רעטרעדנוה ןּופ טיײז רעד יב
 ןעליוּפ ןופ ןעסָאנעגסנעּבױלג ענענַאטשעגּפָא ןעדיייברעמ יד יּבגל

 .ַאּפמיסנוא ןַא סיואכרּוד ןעזעװעג ייז רַאפ ןיא ,דנַאלסּור ןוא
 יה | | | י / ,"צשיט

 (ןויציבבוח ךילטנעגיא) ןעטסינויצ עגינעו יד ןיפ ךיוא
 יגָאט , ענייז ןיא ,תחנ סיורג ןייק טַאהעג טשינ לצרעה טָאה ןיוו ןיא
 טּבײרש 1896 רעּבמעטּפעס 5 ןופ םוטָאד םעד רעטנּוא "רעכיג

257 



 רעניװ יד ייּב ןעועװעג סטנעװָא ןעטכענ ןיב ךיא, :לצרעה
 א ןעמוקעג ּוצ יװ ,םישדח טײז ךיז ןעטָארעּב ייז ,ןעטסינויצ |

 ,רה ע מ ןעכיײרגרעד ײז רַאפ לעװ ךיא ןעװ ,לַאקָאלסגיירעפ
 .נָא ייז ןופ ךס ַא רעכיז ךימ ןעלעװ ,לַאקָאל-סניירעפ ַא יװ
 ,טנעקרעד ןיוש ךיא ּבָאה ןעשטנעמ ענױזַא רָאּפ ַא ,ןעפיירג

 טעוװ'פ .װ ,זַא ןיא "טגנערדרעפ רימ ךרוד ךיז ןעלהיפ; ייז = |

 .ַָאד ןעזעװעג ןענעז ייז יװ ןענהָאמרעד לָאמַא ןעפרַאד יז
 רָאנ יװ ,ןוטעג טשינרָאג ןעֶּבָאה ייז תעשּב ,גיטכעמנָא סלָאמ
 יי .,"םירוּבד עגידייל טדערעג

 יסינויצ רעד רַאפ זַא ,גנוגיצרעביא רעד ּוצ טמוק לצרעה
 גנּוטײדעּב ענעדיישטנע ןַא לכ:םדוק ןעּבָאה גנוגעװעּב רעשיט
 ןעליוּפ ןופ ןעסָאנעגסנעּבױלג עגענַאטשסעגּפָא, יד ןּופ ןצסַאמ יד
 ףיז רע טרעטנענּהעד רהעמ ןוא רהעמ ץלַא ןּוא "דנַאלסור ןּוא

 עשיניאַארקוא ,עשיסור ןופ ,ַאּפָאריײא:חרזמ ןיא רעדירּב ענייז ּוצ
 .גָאט רע טמיקעּב ןעדײ עשינעמור ןוא עשיצילַאג ,עשיליוג
 רעד ּוצ געװ םעד םיא ןעזײװ סָאװ ,ףירּב עגילהעצנוא ךילגעט

 יריװקרעמ רעד ,לשמל םיא טּבײרש טָא ,תמשנ-סקָאלּפ רעשיריי
 ,עקָארקייּב עֶשרּוגדָאּפ ןּופ סּוקרַאמ ןורהא ליּכשמ.דיסח רעגיד
 סָאװ ,םידיסח ןָאילימ יירד ןעניװעג םזינויצ ן'רַאפ ןָאק'מ יױזַא יװ
 קורדנײא ןעסיורג ַא ,ןויצ תביש ןעגעװ תורוד טײז ן'מולח
 ןעּבָאה עכלעװ ,ןעטסינויצ עשירַאגלּוּג יד ן'לצרעה ףיוא ןעכַאמ
 גנורעטסײגעּב רעכילנהצװעגרעסיוא ןַא טימ ע ט ש רע יד ךיז
 יי ,לעּפַא ס'לצרעה ףיוא ןעמּורעגנָא

 ןעשטנעמ עגינעװ טימ ןּוא ןעלטימ:דלעג עניילק טימ
 .טישעמ 9שירָאטַאזינַאגרָא עטשרע יד ּוצ ןעטצרטעגוצ לצרעה זיא
 .ָאלפיד עניז ,ירמגל טטינ לצרעה טכערּברעטנּוא גיטייצכיילג
 דנַאנידרעפ טשריפ ן'טימ ךיז טפערט רע ,ןעגנוהימעּב עשיטַאמ
 טימ טקַאטנָאק .ןעגיר'רדסּכ ַא ןיא טהעטש ןיא עירַאגלֹוּב ןּופ
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 ,טסע רעגידסלָאמַאד רעד ,י נ ע'ד ַא 3 .,ןערָאטסינימ עשיכיירטסע

 יד ןעּבעגרעּביא ן'לצרעה ליװ טנעדיזערּפ:רעטסינימ עשיכייר
 לָאז סָאװ ,גנוטײצגָאט רעניװ רעסױרג ַא ןּופ עיצקַאדערפעש

 יעװ ,לצרעה .גנוריגער ןייז ןּופ קיטילָאּפ יד ןעריטנעזערּפער

 םעד ּבילּוצ ןיא "עסערּפ עײרפ רעיײנ, רעד ןיא עגַאל סנעמ

 ןַא ןעגעװ ןַאלּפ ַא טפַאש ,ערעװש רהעז ַא ןערָאװעג םזינויצ|

 ןוא רעּברעק יװ טָאה רעכלעװ ,ינעדַאּב ,גנוטייצגָאט רענעגייא

 ײטילָאּפ יד טצַאשעגּפָא ךיוה ןערָאטסינימ עשיכיירטסע ערעדנַא

 ּוצ טיירג זיא ,ןילצרעה,ןופ ןעטייקיהעפ עשירעלעטשטפירש ןּוא עש

 ,ינעדַאּב) .דלעג ךס ַא רהעז גנוטייצ רעגיזָאד רעד רַאפ ןעּבעג

 יד טעמּכ ךיז ןעגעג טַאהעג קיטילָאּפ-ןעװַאלס ןייז גילוצ טָאה

 יּבַא נָא ןַא ןעּבָאה ליװ לצרעה רעּבָא ((עסערּפ רעניװ עצנַאג

 ,גנוטײצגָאט ,לעיצנַאניפ ײס ןּוא שיטילָאּפ ײס ,עגיגנע ה
 ןוא גנוריגער ס'ינעדַאּב יּבגל דנעה עײרפ ןעגָאה טעװ סָאװ

 עשיכיירטסע יד ןעװ ,לֵאפ וצ לַאפ ןּופ ןעציטש זױלּב ריא טעװ

 .יטנַאטסנָאק ןיא םזינויצ ן'רַאפ ןעוטפיוא סעפע טעװ גנּוריגער

 רעד ,ינעדַאּב .םּורָאפ ןעלַאנָאיצַאנרעטניא ןץפיוא ןוא לָאּפָאנ

 םעד ןהעטשרעפ טשינ ן'פוא םּוׁשּב ןָאק ץירּפ רעשילױּפ-שיצילַאג

 ןײק טימ ןעפיױק טשינ ךיז טזָאל סָאװ ,לצרעה ד"ײ םענדָאמ

 | יי ,דלעג

 יוקעּב ּוצ לצרעה ךיז טהימעּב 1896 טסּברעה םנופ ןשמּב

 ןָאילימ 1 ןופ האולה ַא עטנַאקעּב ןּוא םיבורק ענייז ייּב ןעמ

 ןעדנירג ּוצ ידכּב ,גיטיונ םיא ןענעז סָאװ ,ןעדְלּוג עשיכיירטסע

 עגיױָאד יד ןענעז רעדײל .טַאלּבגָאט גיגנעהּבָאנָא ןעגייא ןַא

 לצרעה ןּוא טַאטלוזער ןעגיד'תושממ ַא ןָא ןעּבילּגעג ןעגנוהימעּב

 ךיוא םיא ןעּבָאה סע .טרימערּפעד םעד ּביִלּוצ קרַאטש זיא

 לָאּפָאניטנַאטטנָאק ןּופ .ןעגנוגערפיוא ערעדנַא טלהעפעג טשינ

 רדסנ;טרעװ. טייז רעשידיי רעד ןופ זַא ,עידומ ן'לצרעה ןעמ ןיא
= 
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 + טמוק ןילרעב ןיא .ףיוה.ןַאטלוס ן'פיוא טריגירטניא םיא ןעגעג

 עכלעוו ,ןויצייבבוה עשטייד יד ןּופ ץנערעפנָאק ַא ףיונוצ ךיז

 .םלָאװ דוד ןיולב) .ץלצרעה ּוצ טפַאשרענגעג ריא טרירַאלקעד

 דנַאלסּור ןיא ,(דצ ס'לצרעה ףיוא טלעטׂשעג ךיז טָאה ןלעק ןיופ ןָאז

 ןעגעג עיצַאטיגַא עפרַאש ַא םינּבר עשיסקָאדָאטרָא ןָא ןעּבױה
 | .רענעלּפ ענייז ןּוא ץלצרעה

 ,עווש רעּביא לצרעה טּבעל 1896 רעטניוו ןּוא טסּברעה ןיא

 ,תושמשה-ןיב ס'לצרעה ןיא'ס .שּואי ןוא לעפייװצ ןופ ץהעש ער

 ןענעז םיריבג עשידיי ףיוא ןעגנּונפָאה עטלַא יד ןעװ ,הפּוקּת

 ןעשידי םעד ףיוא ןעגנונֿפָאה עײנ יד ןוא ןערָאװעג ןענורעצ

 םעד- ,ןעמרָאפ עלַאער םוש ןייק ןעמּונעגנָא טשינ ךָאנ ןעּבָאה קלָאפ

 ןייק ןּופ,  :רעכיּבגָאט ענייז ןיא לצרעה טּביירש 1896 רעּבָאטקָא 2
 יייז עְלֵא ןופ ןעמּוק ןעגעגַאד ,ףליה ןייק טשינ ךיא ּבָאה טייז

 רהיר רענייק וַא ,ןירַאּפ ןּופ רימ טּביירש יודרָאנ .סעקַאטַא ןעט

 .שטייד ןיא ,ךימ ןעמ טטמצקעּב דנַאלגנע ןיא ,טשינ טרָאד ךיז

 ,גיהור ּוצ ךיז ןעקּוק ןעסּור יד ,רענגעג רָאנ ךיא ּבָאה דנַאל

 ןיא ,טשינ ריפמ טפלעה רענייק רעּבָא ,ּפָא ךיז רעטַאמ ךיא יװ

 ,רעגנעהנָא רָאּפ ַא לּכהירס ךיא ּבָאה ןיו ןיא טרפּב ,ךיירטסע
 ךימ טפרַאװעּב סָאװ ,עינַאּפמַאק:סעקטָאלּפ יד ךָאנ טמוק ּוצרעד

 -- ."םידשח .טימ

 טנָאקעג טשינ טָאה טמַאשלעזעג עשיטילעַארזיא רעניװ יד

 םעד ךיז טײרדרעפ לצרעה סָאװ ּבילוצ ,ןעהעטשרעפ ןפֹוא םושּב

 .טשינ ללכּב סָאד ףרַאד רע תעשּב ,םינינע עשידי טימ ּפָאק

 "}נײפ; יד ,דובּכ םשל טשינ ןיא הסנרּפ םשל טשינ ,ןעּבָאה

 ,תורעשה ענײמעג טכַאמעג םעד ןעגעװ  ָאולַא ןעּבָאה טײל
 ָאד ןענעז סע :טרעפטנעעג גיטכיר לָאמַא יז טָאה לצרעה'

 ָאד רעדיװ ןענעז סע ןּוא ,םוטגעריי ןופ ןעּבעל סָאװ ,ןעדיי

 | יי ,"םוטגעדיי ן'רַאפ ןעגעל סָאװ ,ןעדיי
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 ענײז ןיא לצרעװ טבײרש 1896 רענמעצעד 20 םעד -
 ימע טציא בױלג ףיא ,טרעטַאמרעד ךיז להיפ ךיא, : רעכיבגָאט
 ,טגידנעעג ךיז טָאה גנוגעװעצ ןיימ ןַא ,רעהירפ יװ רהעמ ,רעט
 ןופ טײקלַאער רעד ןעגעװ גנוגייצרעּביא עלופ יד ּבָאה ךיא

 יד ןײז יצ רבוג תלוכיּב טשינ ןיּב ךיא רעּבָא ,ןַאלּפ ןיימ
 ןיא ןערלוג ןָאילימ רעגיצנייא ,ןָאילימ ַא ,ןעטײקירעװשסגנַאפנָא
 ,גנוגעװעּפ יד סיפ יד ףיוא ןעלעטש ּוצ ידכּב ,גיטיונ רימ
 (ךָאז .רעסיורג ַאזַא יּבגל) טײקינײלק עגױָאד יד
 םגה ,ןעפָאלש ןהעג ןעזומ םעד בילוצ ןעלעװ רימ ןוא ,טלהעפ
 ,"גָאט רעלעה ַא ןעסיורד זיא'ס

 ענלעצנייא זיול ןעזעװעג ן'לצרעה ײּב רעּכָא ןענעז סָאד
 ,ירמגל ןוא דלַאּב ןעדניוושרעפ סָאװ ,ןעגנומיטש עלַאטנעמָאמ ןוא

 עשידיי יד ,טגידנעעג ךיז טָאה טײצסגנַאגרעּביא-תושמשה;ןיּב יד
 ,ףּור ס'לצרעה יּבגל װיסַאּפ ןעּבילּבעג טשינ ןענעז ןעסַאמסקלָאפ
 ,עגסױרַא ךיז טָאה ןערענָאילימ עשידי יד ּוצ געװ רעד ּבױא
 םוצ גע װ ר ע ד טָאה ָאט ,עיזוליא עשלַאפ ַא סלַא ןעזיוו
 טעװ סָאװ ,גנַאלקּפָא ןעקרַאטש ַא ןענופעג קל ָאפ ןעשיד ײ
 יי (םישעמ עלַאגָאיצַאנ עסיורג ןיא ןעקי רדסיוא דלַאּב ךיז

 ןןיצל ןושאר ןופ ןרעלעקנייױו יד ןיא



 סערגנָאק ץרַאפ פמַאק רעד ןוא יטלעוו יד, (29

 רָאדָאעט טָאה ,ןעגנורעטש ןּוא תועינמ עלַא ץָארט
 ןעפורג ןוא םידיחי .רעדנעל עלַא ןיא טריזיליּבָאכ ףור ס'לצרעה
 .טַאַאטשנעדײ םעד  תבוטל טעּברַא רעד וצ ךיז ןעלעטש סָאװ
 .5 ַא ןעסיורג ַא ןעפורעּבנײא ןעגעװ טרעלק לצרעה ,םזינויצי
 קנַאדעג רעד .ס ע רגנָא קוע טסינויצ ןע כילטלעװ
 םניא ךָאנ טָאה ,עּודיִּכ .רעײנ ןײק ןעװעג טשינ זיא ןײלַא
 םעד רעטנּוא ,ןיװ ןיא ץנערעטנָאק עשיטסינויצ ַא ,1892 רָאי
 ןַא ןעריזינַאגרָא וצ ןעסָאלשעּב ,טיוּבנריּב ןתנ .רד ןופ ץיזרָאפ
 .עּב רעגיזָאד רעד רעּבָא .סערגנָאק ןעשיטסינויצ םענײמעגלַא
 ןויצייבבות יד ןוּפ תוטלחה ערעדנַא ךס ַא יװ ,ןיא סולש
 יד טלהטפעג טָאה סע לײװ ,ריּפֲאּפ ן'פיױא זיולּב ןעּבילּבעג
 ,ןעריזילַאער ןענָאק םיא לָאו סָאװ ,דנַאה עשירעפעש ,עקרַאטש

 עלעיצעפס ַא ןיװ ןיא רָאפ טמּוק 1897 ץ ר ע ס 7 ןוא 6 םעד

 רעד טעװדיװעג ,ן'לצרעה .רד ךרוד ןעפורעּבניא ,ץנערעטנָאק
 יעפנָאק רעד ןיא .סערננָאקיטלעװ ןעשיטסינויצ ַא ןּופ עגַארפ
 ./ ג יא :ערעדנַא ןעשיװצ טגילײטעּב ךיז ןעּבָאה ץנער
 רעגנוי רעשיגרענע רהעז ַא יק צ ענ ע מערק ןנחויה

 .ָארטקעלע ענײז קנַאד ַא ןיװ ןיא טָאה רעכלעװ ,דיי רעשיסּור
 ַא סלָא טימשעג רעפייא .סטעּברַא ןוא ןעננודניפרע עשינכעט
 יערָק .רעלעירטסודניא רעכײרסולפנײא ןּוא רעכילגעמרעפ רהעז

 סָאװ ,ןויצייבביח עטשרע יד ןופ רענייא ןעװעג ןיא יקצענעמ
 .יִלַּבעג יירט םיא ןענעו ןוא ן'לצרעה ּוצ ןענַאטשעגּוצ ןענעז

 יז 761 םס ה ר ב א .ר ד .םעטָא-סנעּבעל ןעטצעל ןייז זיִּב
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 ,עיצילַאג ןיא װָאנרַאט ןופ ןויצ:בבוח ןּוא טסירּוי רעטנַאקעב ַא
 ףעלעטשטפירש רעניװ ַא הע ײט ש .קרָאי ךירגײהר

 / ַא ךָאנ סלָאמַאד ןָאה ט עשוהי .רד/ .רעּבעגסױרַא ןוא |
 רענייא ,ס וג מ ַאּב יליװ ,גָאלָאעט רענרעדָאמ רעגנּוי רהעז |

 ,דנַאלשטײד ןיא ןויצייבבוח עדנערהיפ ןֹוא עטסגיהעפ יד ןּופ
 ,יאערְּבעה ןּוא .רֶעניּבַאר רעגוי ַא זײרפנע רהע .מ .הד
 רעטנַאקעֿב .ַא- הע 1 ליע קי ןָאעל הד .,רעלעטשטפירש רעש
 ,רוטַארעטיל רעשילגנע .רעד  רַאפ רָאסעפָארּפ ןּוא רעלעטשטּפירש
 רעד ןֹופ .רעציזרָאפ -- ,טָאקָאװדַא רעניװ ,ש עקָאק .א הוד
 ,רהיפסיוא ךָאנ ,לצרעה .רד ןעזעוועג ךעלריטַאנ זיא ץנערעמנָאק
 ,ערטרעפ ןּבָאה ץלַאז ןּוא םוּבמַאּב עכלעװ תעשּב ,םיִחֹוּכו עכיל
 .?ָאװעג .ןעסָאלשעּבי ןיא / ,ןויצ:יבבוח  ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןעט
 טסּוגױֵא 27-25 םעד ךשמּב סערגנָאק םעד ןעטלַאהּוצּפָא ןער
 דנַצלשְמיײד ןיא ןרעייב ןופ טָאטשטּפױה רעד ,ןעכנימ ןיִא 7
 ימָקִסנּוטירעברָאפיסערגנַאק 1 ןערָאװעג טלהעװעג זיא'ס ןּוא
 . ףיװ ןיא ץיז ן'טימ עיס

 ם'ניא לצרעה סיֹורַא טקיש רֶעטעּפש ןעכָאװ רָאּפ ַא ןיוש
 .לעװ ןיא ,סערגנָאק םּוצ ןעגנודַאלנייא עיסימָאק רעד ןּופ ןעמָאנ
 ּוצ ויא סערגנָאק ןופ קעװצ רעד זַא .,טרעלקרע טרעװ סע עכ
 .ינפרעדעב יד ידכּב ,ןעטסינויצ עלַא ןּופ טייהנייא ןַא ןעּפַאש
 ,ןַאגרָא: :לַארטנעצ רעייז ןעמּוקעּב ןללָאז קלָאפ ןעשידיי ןופ ןעש

 .ַאלנײא רעד ןּופ ףוס םוצ ןעּבעגעגּוצ טרעוװ ,'ךַאז עשידיי יד, .
 ןוא ,םִיֹריִהי ןּופ ןינע-רקפה ַא ןייז ּוצ .ןערעהפיוא .זּומ , ,גנֹוד -

 ןהעטשטנע זּומ סע .םידיחי "עטסעּב יד ּוליפַא ןייז סָאד ןלָאז
 ,ןעּבעל ןעשידיי ם'ניא גיטעט זיא סָאװ ,רעדעי ּואוו- ,םּורָאט ַא
 סערגנָאק רעד ,םישעמ | ענייז רַאפ ךילטרָאװטנַארעפ ןייז טעװ
 רע סָאװ ןּוא זיא םזיניצ רעד סָאװ ,ןעזיװ טעװ ןעכנימ ןיא
 יעג ןעּבענעגנָא הצש ּופְל ןענעז גנודַאלנייא רעד ןיא - ,'ליוו
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 ןיא ןעדיי ןּופ עגַאל יד (א :ןעטַארעּפער עלנעגלָאפ ןערָאװ
 יַאּפ יודר ָאנ סק ַא מ .רד טנערעפער - רעדנעל ענלצנייא
 ןעפָאקסָארָאה ןּוא ןעטַאטלװער עריא ,עיצַאזינָאלָאק יד (ב ,(זיר
 ןעּבַאגפױא יד (ג ,(ןילרעב סוּבמַאּכ יליװ .פער - אּבהל
 ,םער -- לארשי ץוא ןיא טייקגיטעטליואו רעשידיי רעד ןּופ
 .ַארפיץנַאניּפ (ד ,(ןילרעב) רע סײהסעדליה שריה .רדי
 (ה ,ןלעק רעמײהנעדָאּכ סק ַאמ .רד .פער - ןעג)

 ןּוכ סערגנָאק רעשיטַאמָאלּפיד רעטסנָאנ רעד ןֹוא עגַארפנדיי יד
 לצ רע ה רָאדָאע ט ר ד .פער - תוכולמ-טּפיות יד

 ןעזעװעג טשינ זיא סערגנָאק ןופ גנופירעּבנייא יד רעּבָא =
 יד זיא םױק .טנייה ךיז טכּוד סע יװ ,טכיײל ןּוא טושק ױזַא
 .טנעפע רעשידיי רעד ןיא ןערָאװעג טנַאקעּב גנודַאלנייא-סערגנָאק
 יֹעג ַא ןעטייז עלַא ןּופ ןעּבױהעגנָא ךיו טָאה ןיוש ןוא טייקכיל
 .סּוטלּוק ,ןערָאטַאלימיסַא ענעדישרעפ .סרּוטש ןּוא עצעה עגידלַאװ
 ףרַאש ןעּבָאה רעּוט.ללּכ עשידיי.םתפ ןּוא רעהעטשרָאפ-עדניײמעג
 ןעפּורּוצפיונּוצ ;לַאפניא ןעגיד'הנועמ םעד ןעגעג שריטסעטָארּפ
 ןּוא סערגנָאק ןעשידיי ַא טלעװ רעשיעּפָאריײא רעצנַאנ רער רַאפ
 .ײרּפ סָאװ ,ןעשטנעמ ַא ןּופ גנורהיפ רעד רעטנּוא ּוצרעד ךָאנ
 .לָארעּביל יד ןּופ ןעטסיצילּבוּפ יד .טַאָאטשנעדײ םער טגיד
 יטילָאּפ, ןּוא "עשיגָאל, טימ ןעזיװעּב ןעּבָאה ןעגנוטייצ עשידיי
 .עסיטנַא םעד ןעקרַאטש רעכױ טעװ סָאד זַא ,ןעטנעמוגרַא "עש
 ןופ גנוגיטכערעּבכיילג עכילרעגריּב יד ןעּבָארגרעטנוא ןּוא םזיטימ|
 זַא ,סיורג ױזַא ןעועװעג זיא יירשעג רעד .אּפָארײא ןיא ןעדיי
 עב וצ ןעזעװעג טיירג הלחתמ ןענעו סָאװ .ןויצ-יבבוח עכנַאמ
 ןוא ןקָארשרעד טציא ךיו ןעּבָאה ,סערגנָאק ס'ניא ךיו ןעגילייט

 ןַא ,גנורעלקרע ןַא טימ עסערּפ רעשידיי רעד ןיא סױרַא ןענעו
 טקורד סוּבמָאב יליו .קירּוצ ךיו ייז ןעהיצ תוּביס ךכו ךּכ גילוצ
 טַאהעג טשינ טָאה לצרעה זַא ,העידי ַא ןעגנוטייצ עשידי ןיא
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 טערט ףוסל .ןעגנודַאלנייא-סערגנָאק יד ןקישּוצסיֹורַא ,טכער ןייק
 ם'ניא) .עיסימָאק-סגנוטיירעּברָאפ רעד ןופ סױרַא ירמגל סוּבמַאּב
 ּוצ קעװצ ן'טימ טגילייטעּב ,ףוס;לּכ:ףוס ,ךיז רע טָאה סערגנָאק
 יד ןּופ רענייא ,רעמייהסעדליה שריה .רד ,( ן'לצרעה ןעפמעקעּב
 / פא ךיז טגָאז רעֹוט-ןויצייבבוח עטסנעבעגעגרעביא ןּוא עטסעּב
 טימ סָאד יגידנעריוװיטָאמ ,סערגנָאק ן'פיוא טַארעּפער ןייז ןּופ
 זיֹא ןויצייבבוח יד ןּופ לייט רעסיורג ַא ,םיצּוריּת ענעדישרעפ
 יז ןָאק סערגנָאק םעד ּףילוצ זַא ,ןעזעװעג טגייצרעביא תמאּב
 עשירָאטַאזינָאלָאק עדעי ןעכַאמ ךילגעמנוא גנוריגער .עשיקרעט
 יה | .לארשי:ץרא ןיא טעּברַא

 - .רעטיּברעפ ַא ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה סערגנָאק םעד םּורַא |
 ן'לצרעה טָאה'מ .ליּפש-סעגירטניא רע'סואימ ַא ןּוא ףמַאק רעט
 ןעגיזָאד םעד ןיא ְרעּבָא .םילּוזלז ןּוא םידשח טימ ןעפרָאװעּב
 ןעזװעגסױרַא טלוּב ךיז טָאה רקש ןּוא ףמַאק ןופ םרוטש
 ןעּבילּבעג זיא לצרעה .רעטקַארַאכ רעקרַאטשנעזלעפ ס'לצרעה
 עלַא ייּב זומ סערגנָאק רעד זַא ,סּולשעּב ןייז ייב טסעפנזייא
 ּוצ ףירּב ןייז תודע טגָאז םעד ןעגעו .,ןעמּוקרָאפ ןעגנּוגנידעּב
 .טפַאהּבעל רעיודעּב ךיא , 11897 יַאמ 9 ןּופ רעמייהסעדליה ,רד
 טעוװ'ס לייװ .,טשַאררעּביא ךימ טָאה רעכלעוו ,סולשטנע רעייא
 ן'רַאפ רעטערטרעפלעטש ַא ןענופעג ּוצ ןייז טכייל טשינ ןיוש
 ינָאק רעד רעּבָא .ןעמּונעגרעּביא טָאה ריא ןעכלעוו . ,טַארעּפער
 טשינ ןעלעװ רימ ןעװ ,סלָאמַאד ךיוא ןעמּוקרָאפ טעװ סערג
 ינָאק רע גיו ָא ד רע ד .טנערעפער ןעיינ ַא ןענּופעג ןענָאק
 ילַאהפמיוא טשינ ללכּפ ןיוש ךיז טזָאל סערג
 "ןעּביילּב סע ןּומ םעד ייב ןּוא ךַא:טּפױה יד זיא סָאד ןעט

 דֹצמ סעקַאטַא ןּופ רעייפ ןעגיד'רדסּכ ַא ןיא גידנעהעטש
 ,סולשצּב םוצ לצרעה טמּוק ,עסערּפ רעשידיי רעצנַאג רעד טעמכ

 ט
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 ױהָאי ם'ניא ךָאנ ,ןַאגרָא-עסערּפ םענעגייא ןַא ןעבָאה ןומ רצ זַא
 טציא ןעייל ךיא, :רעכיּבגָאט ענייז ןיא לצרעה טּביײרש 5
 יטנַא יד טימ םורַא ךיז טגירק רע .טפירשנעכָאװ ס'כָאלּב ,רד

 רעד יװ ,ןפוא ןעשיגָאלָאעט-שירעטלַאלעטימ ַא ףיוא ןעטימעס |
 עג ר ע ד ָא מ ַא ןעזעװעג גיטיונ תמאּב טלָאװ'ס .חלג ן'טימ בר
 .עג וליפַא טָאה טפיושנעכָאװ ס'כָאלּב "גנּוטיײצ עשיד ײ
 ,רעּבָא ,ןעלקיטרַא עשיטסינויצ-ָאליפ טייצ וצ טייצ ןופ טקורד
 ףױא יװ ,ןעזָאלרעמ טנָאקעג גינעװ ױזַא ריא ףיוא ךיז טָאה'מ
 רעניּבַאר רערעלוּפָאּפ רהעז ַא ,ךָאלּב .רד) .אפוג רָאטקַאדער ריא
 יד וצ טרעהעג טָאה ,עיצילַאג ןופ טַאטוּפעד;טנעמַאלרַאּפ ןּוא
 .טָאה ןטימעסיטנַא יד ןעגעג ףמַאק ןייז ןיא ,"עשיאיײטרַאּפמוא
 עגונּב רעּבָא ,עיגרענע ןוא טומ ךס ַא ןעזיװעגסױרַא דָארג רע
 ,ןעסָאלשטנענוא ןעּבילּבעג סגנַאסנָא רע זיא גנוגעוועּב ס'לצרעה
 יד טימ ןענּפותיצעּב עטוג ןיא ןעּבעל וצ טהימעּב ךיז טָאה רע םגה
 טסּברעה ם'ניא לצרעה טָאה ,ךיז ןענהָאמרעד רימ יװ ,(ןעטסינויצ
 רַעּבָא ,טַאלּבגָאט ןעשיטילָאּפ ןעסיורג ַא ןעגעו טכַארטעג 6
 ןָאילימ ַא :עמוס עסיורג רהעז ַא ןעזעװעג גיטיונ זיא וצרעד
 טנָאקעג טשינ לצרעה ךיז טָאה םוכס ןעגיזָאד םעד .,ןעדלוג
 ,טַאלּבנעכָאװ ַא ןעדנירג וצ לצרעה טסילשעּב טציא ,ןעפַאשרעפ
 .ײטרַאּפ ןייק .םינינע עשידיי רַאפ זיױלג ןעמדיװ ךיז לָאז סָאװ
 .ןצהרעּפ טשינ ,ךילריטַאנ ,זיא קצװצ ןעגיזָאד םעד רַאפ דלעג
 ןיפ ןַאגרָא ןעטשרע םעד טזומעג טָאה לצרעה ןוא ,ןעזעוועג

 ץגיײז טימ ןעריסנַאניפ עיצַאזינַאגרָאטלעװ רעשיטסינויצ רעד
 לצרעה טָאה גנוטייצ רעד ןופ ןַאלּפ םעד ,ןעלטימ-דלעג ענעגייא
 ,רעגײטש-קרָאי .ה רעלעטשטפירש יד טימ ןעכָארּפשעּב יונעג
 טּביײרש *טכַאנ רעּביא , ,יֹודנַאל .ר .ש .רד ןּוא רענלעק ,ל .רד
 ;עגנײא ריט ןיא, יַאמ 13 ןופ "רעכיּב-גָאט, ענייז ןיא לצרעה
 ַא טימ "ט 5 ע װ ידע :טַאלּב םינופ לעטיט רעד ןעלַאֿפ
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 .ץרא טיֿמ סוּבָאלג ַא ןיז לָאז דוד ןגמ סניא ןוא ,דוד ןגפ
 0 | ."ןעטימ רעד ןיא ?ארשי

 ךיא "טלעװ יד, טַאלּבנעכָאװ ןופ רעמונ רעטשרע רעד = | 
 .ןיא טַאלּב ם'נופ גַאלשמוא רעד .1897 ינּי 3 םעד ןענישרע
 .עטקַארַאכ ןיא סָאד ,"קעלפ ןעלעג, םעד רכול ,לעג ןעזעװעג
 עשידי ץלַא טלָאװעג טָאה רעכלעװ ,ןלצרעה רַאפ שיטסיר
 יטרַא-םַארגָארּפ םעד ןיא ;דובּכ ןוא ץלָאטש ןיא ןעלדנַאװרעּפ
 טרעװ ,ץןלצרעה ךרוד ןעוָאװעג ןעּבירשעגנָא ןיא סָאװ ,לעק

 יהענ רימ .טַאלגױעדיי ַא ןיא טפירשנעכָאװ רעזנוא , :טגָאזעג
 ןוא הּפרח ַא ןערָאװעג ןיא סָאװ ,טרָאװ עניזָאד סָאד ףיוא ןעמ
 .ןיא "טלעװ יד, ,דֹובּכ ןּופ ךַאז ַא ןעכַאמ סיורעד ןעלעװ רימ
 יד ןופ רשפא !ןעדיי עכלעװ ןּופ רעּבָא ,ןעדי ןּופ גנוטייצ. ַא
 ,ףליה ןיק ןעּבָאה טשינ ןעפיַאד יז ,ןינ ?עקרַאטש ןּוא עכייר
 ןּוא עגנּוי ,עכַאװש ,עמירָא יד ןּופ טַאלּב ַא זיא יטלעװ יד,
 יז ןעבָאה ,טכעלש טשינ יז טהעג'ס םגה ,סָאװ ,עלַא יד ןופ
 ןעפָאש ןעליװ רימ ,.,םַאטשסקלָאפ רעייז ּוצ ןענופעגקירֹוצ ךָאד
 עכלעװ ,ןעדײ יד רַאפ םייה עטרעכיזעג ךילטכער:רעקלעפ ַא
 ,ײז ןיא ןערילימיסַא םשינ ךיז ןעליװ רעדָא טשינ ךיז ןענָאק
 .עגפיונּוצ ךיז רימ ןענעז עלַא ,רעטרעניואװ עגיטציאזיּב ערע
 רַאפ ןײז טעװ "טלעװ יד, ..,ןהָאפ-ןויצ רעד רעטנּוא ןעמּוק
 .יִלּכ רענײר ַא רעּבָא ,ןיז.ילּכ ןּוא ץוש ַא קלָאפ ןעשידיי םעד
 ןופ דישרעטנוא ןָא םיאנוש עלַא ןעגֶעג '!ןעמעװ ןעגעג ,ןיז
 סָאװ ,רענעמ יד ןופ ןַאגרָא ןַא ןייז טעװ *טלעװ יד, ,עיגילער
 ךיוא ,"ןעטייצ ערעסעּב ּוצ ןערהיפפיורַא םוטנעדיי סָאד ןעליוו
  ןעּבירשעג ןיא *סערגנָאק רעד, לעקיטרַאטײל רעטשרע רעד
 ןיז טקורד רעמּונ ןעטײװצ םעד ןיא ,ן'לצרעה ךרוד ןערָאװעג
 ס'נַאמעדיג ,מ .רד ןעגעג ס'ױדרָאנ סקַאמ לעקיטרַא:ףמַאק ַא
 *טלעוו יד, םגה ,"םוטנעדײלַאנָאיצַאנא טפירש רעשיטסינויצ:יטנָא
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 / טילַאש ,* .רד ,ױדנַאל .ה .ש .רד :ןערָאטקַאדער יירד טָאה
 רָאטקָאד:ספיש ַא רעטעּפש ןערָאװעג) רעגרעּבנעזָאר ןיוורע ןּוא
 ןעצנַאג ַא ןּוא (טײקיטעט רעשיטסינויצ ןופ קעװַא ןיא ןּוא
 .עֹּב קרַאטש לצרעה ןיא ,יעטעּברַאטימ עדנעצנצלג ןופ ּבָאטש
 טָאה ךַאז עטסניילק יד ּוליִפֲא ,עיצקַאדער רעד טימ טגיטפעש
 םנּופ בור רעד ,המּכסה ןייז ןָא ןערעװ טקורדעג טנָאקעג טשינ
 טלעטשעגפיונוצ ןּוא ןעּבירשעג זיא לַאירעטַאמ ןעלענָאיצקַאדער
 ַא טַאהעג יקַאט טָאה גנוטייצ יד ,אפוג ן'לצרעה ןופ ןערָאװעג
 ָאװינ ןעשיטסילַאנרושז ןּוא ןעשירעלעטשטפירש ןעכױה רהעז

 רעמונ ןעיינ ןעדעי ןופ ןעניישרע סָאד זיא רעועל יד רַאפ ןּוא
 יד ןעמּונעגרעּביא טָאה "טלעװ יד, .בוט:םוי ַא שממ ןעזעװעג
 'עג רהעז טכַאמעג סָאד טָאה יז ןּוא סערגנָאק ן'רַאפ עיצַאטיגַא
 ,טּומ ןּוא םהענרעפ ןעסיורג ַא טימ ןעגנול

 םעד ןּופ ןעזירק יד ןיא טגײצרעּביא ךיז טָאה'מ ןעװ
 .ַאק וצ העדּב טשינ רָאג טָאה לצרעה זַא ,םוטנעדײ ןעלעיציפָא

 ,סערגנָאק םּוצ ןעגנוטיײרעּברָאפ עלַא טכַאמ רע ,ךפיהל ,ןערילּוטיּפ
 לָאמסָאד ,עװיסנעפָא עשירפ ַא דצ רעיײז ןופ ןעמוקעג זיא
 גנילהירפ םנּופ ,רעניּבַאר יד ףמַאק םוצ טקישעגסױרַא ןעמ טָאה
  -ַאטַא עפרַאש יד ןרעיוד געטיסערגנָאק עמַאס יד ןיא זיּב 7
 ןעשיטסיגויצ-לַאנָאיצַאנ ס'לצרעה ןעגעג רעניּבַאר יד ןּופ סעק
 רעטשרע רעד .טרפּב סערגנָאק טעד ןעגעג ןוא ,ללכּב םַארגָארּפ
 יד ןופ רעניּבַאר.ףעש רעד ,רעלדַא .ג .1ד טריקַאטַא טָאה

 -עגכָאנ דלַאּב ןיא םיא ךָאנ ןָאדנָאל ןיא ?וליהק עשיזנּכשַא

 ןַאמעדיג ץירָאמ ,רד רעניּבַארףעש רעניװ רעד ןעגנַאג
 ןַאמעדיג טרעלקרע "םיוטנעדײ-לַאנָאיצַאנ סָאד, טפירש ןייז ןיא

 יַאשעג זיא עיצַאנ רעשידיי ַא ןּופ ףירגעּב רעגיטציא רעד זַא
 ,טײקכילקריװ רעד ןיא ,ןעטימעסיטנַא יד ךרוד ןערָאװעג ןעפ
 ,הכולמ רייז ןעריולרעפ ןעּבָאה ייז טײז ,ןעדײ יד רעּבָא ןענעז
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 סָאװ ,דנַאּברעפ רעזעיגילער ַא רָאג ,עיצַאנ ןייק רהעמ טשינ
 ,תד רעשידיי רעד ,ןעלַאעדיא-טלעװ עכיוה ןופ רעגערט ַא זיא
 ייָנוא וצ טּבערטש ןּוא לַאנָאיצַאנײטנַא תוהמ ןייז טיול ןיא
 ַא ןיא ָאזלַא טהעטש םזינויצ רעשיטילָאּפ רעד  ,םזילַאסרעװ
 יעֹּב ןעדי יד רַאפ טָאה סָאװ ,ןעליװ ס'טָאג ּוצ ץַאזנעגענ
 .ַארָאּפטַאיד רעד ןיא תוחילש עשירָאטסיה ערעדניזעּב ַא טמיטש
 :סיה ןָעשידיי םעד ןופ ןעגנורהיפסיוא עקיד'הנושמ עגיזָאד יד
 ןיז ן'תמא םעד טיירדרעפ ןעּבָאה סָאװ ,ןַאמעדיג רעקירָאט
 עכילטפַאשנעדײל ַא סיויהַא ןעמּור ,עטכישעג רעשידיי רעד ןופ
 .ןיא ןַאמעד יג לַאפ רעד .ַארטנָאק ןּוא ָארּפ קימעלָאּפ
 עגַאל רעשילַארָאמיגיטסײג רעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רהעז
 רעד תעׂשג ,תוליהק עשיאעּפָאריײא-ברעמ יד ןיא םינּבר יד ןופ

 ,טשרע ַא ,ןַאמעדיג .קירּוצ רוד ַא טימ ,טּפַאשרעה:עיצַאלימיסַא
 טרעהעג טָאה רעקירָאטסיה ןּוא רעטרהעלעג רעשידיי רעגיסַאלק
 / ,רעכיּבגָאט ענייז ןיא) .זײרק-ןעטנַאקעּב ןעטנהָאנ ס'לצרעה וצ

 . ןעכַאמ ךייא לעװ ךיא ,ןַאמעדיג, :לצרעה טּבײרש ,1895 עדנע
 טָאה ןַאמעדיג ,(*!ץנעדיזער רעזנוא ןופ ןעכילטסײג;טּפױה םוצ
 רע ןּוא יטַאַאטשנעדײ, ןּופ עטקערָאק יד ןעקוקוצכרוד ןעמוקעּב
 עלַא ףיוא םיפסמ זיא רע ןַא ,ן'לצרעה ךילטפירש טרעפטנע
 .צולּפ רֶעֹּבָא ,'טַאַאטשנעדײ, םנּופ ןעגנורהיפסיוא ןוא ןעקנַאדעג
 ַא ןנַאמעדיִג יײּב ןעמּוקעגרָאפ ןיא טכַאנ רעביא טעמּכ ,גניל
 ןיא טָאה'מ ?םזיִנויצ ןעשיטילָאּפ םעד יּבגל יונש רעגידנעטשלופ
 ,םיריבגעדנײמעגסוטלּוק יד :ןופרעד הבס יד טסואװעג ןיװ
 רעניּבַארירעּבױא םנופ רעּבעגיהסנרּפ יד ןעזעװעג ןענעז סָאװ
 עימשמ םיא ףױא :ױזַא יװ ,ןענַאטשרעפ ןעּבָאה ןַאמעדיג
 ןעזעװעג טשינ ןענעז רעניּבַאר עשיאַצּפָארייא;ברעמ יד ,ןַײז ּוצ
 =יא ןוא עזעיגילער ,םילּכ.יאשונ רָאנ ,רע ר היפ עועיגילער
 טָאה סָאװ ,עיטַארקָאטולּפ ךעטרילימיסַא רעד ןופ עשיגָאלָאעד
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 רעניּבַאר יד ןעשיווצ הלוגסיידיחי רָאנ .תוליחק יד ןיא טשרעװעג
 .הסנרּפ ערעײז ןעגעג ןעטערטוצפיוא טּומ םעד טַאהעג ןעבָאה
 יד ּוצ טרעהעג טשינ ןַאמעדיג ץירָאמ טָאה ,רעדײל ,רעּבעג
 תודע טגָאז םעד ןעגעװ ,םידיחי עקרַאטש ןוא עגיטומ עגיזָאד
 ײטנַא עקידרעטעּפש עצנַאג יד ןּוא "םּוטנעדײ:לַאנָאיצַאנ , ןייז

 טפירש ס'נַאמעדיג ףיוא טָאה לצרעה טיקיטעט עשיטסינויצ

 ,טפירשנעכָאװ ס'כָאלּב ןיא םהענרָאֿפ רעּבָא ףרַאש טרעפטנעעג
 נא רעּבָא רעזָאלסטכיזקיר ןופ רעטסּומ ַא םעד טימ קידנעּבעג
 ,קימעלָאּפ רעגידנטטש

 .ַאמ רעניּבַאר עשטײד יד ןעמּוקעג ןענעז ן'נַאמעדיג ךָאנ
 .ידי רעד ןיא טרעכיזרעפ ןעּבָאה ןּוא ,םיובײמ ןוא ןײטשלעג
 .עטשרָאפ-הליהק רעדָא בר רעשטייד םּוׁש ןייק זַא ,טסערּפ רעש
 יד .סערגנָאק-ןעטסינויצ םניא ןעגילייטעּב טשינ ךיז טצװ רעה

 .דלַאּב ךיז טָאה רעניּבַאר עשטייד יד ןּופ טייקרעכיז עגיזָאד
 ןיא ןיוש לײװ ,טסעפנעזיא ירמגל טשינ סלַא ןעזיװעגסױרַא
 רע ןַא טקּורדעג ןיא *טלעװ רעד, ןופ רעמונ ןעטסנהָאנ םעד
 ףליר .רד רעניּבַאר ןעגידריוװרהע ןּוא ןעטלַא םעד ןּופ גנורעלק
 .,סערגנָאק-ןעטסינויצ םעד תבוטל (לעמעמ ןּופ)

 רעד ןופ גנוטלַאװרעפ יד טָאה טײצ רעּבלעז רעד ןיא
 .סגנוטײרעּברַאפ רעניװ רעד ּוצ טקישענּוצ ןעכנימ ןיא הליהק |

 .נעזערּפער עלעיציפָא יד ןעכלעװ ןיא ,ןעּבירש ַא עיסימָאק
 לָאז'מ ןַא ,שירָאגעטַאק ןעגנַאלרעּפ ןעדיי רענעכנימ ןופ ןעטנַאט

 ,טָאטש רעײז ןיא ןעטלַאהּבָא ט שינ סערגנָאק.ןעטסינֹויצ םעד
 .םצד ןעטלַאהפיוא רהעמ טנָאקעג טשינ טָאה סָאד ךיוא רעּבָא

 יד טליפרעד טָאה עיטימָאק:סגנּוטײרעּברָאפ רעניװ יד ,סערגנָאק
 סערגנַאק םעד טמיטשעּב ןוא ,הליהק רענעכנימ רעד ןּופ העקּב
 .ץיװש רעד ןיא לעזַא 3 ןייק טסוגיוא 29 ן'פיוא

 טלָאװעג טשיג ןפואיםּושּב רעניּבַאר יד ןעּבָאה ךָאד
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  ,"עּבמָאב; ַא ּוצ ןעטײרג ײז .עװיסנעפָא רעיײז ןעּבעגפיוא
 םעד ןערעעשעצ ךימּת ףיוא ןֹוא ירמגל טפרַאדעג טָאה עכלעװ
 .דנַאּברעּפ.רעניּבַאר םעד ןּופ דנַאטשרָאפ רעד .קנַאדעג:סערגנָאק
 (יולסעוּב) ןַאמטוג ,(ןילרעּב) םיוּביימ םינּבר יד ,דנַאלשטיײד ןיא
 .ףעגרעװ ןּוא (םָאטשרעּבלַאה) ךַצּברעױא ,(טרּופקנַארפ) ץיװָארָאה
 ערעדנַא ןיא ןוא יטַאלּבגָאט רענילרעּב, ןיא ןעקורד (ןעכנימ)
 ן'טימ עיצַאראלקעד עלעיציפָא ןַא רעטעלּב עשטיײד:ןײמעגלַא
 ןעפורפיונּוצ ץטימ גנַאהנעמַאזּוצ ןיא, :טלַאהניא ןעדנעגלָאּפ
 ,גנונדרָאגָאט ןייז ןעכַאמטנַאקעּב ןּוא סערגנָאק ןעשיטסינויצ םעד
 תוהמ ןעגעװ ןעגנונימ עטשלעפעג רהעז טײרּפשרעּפ ןעמ טָאװ
 ,יד ןּופ ןעגנוּבערטש יד ןעגעװ ןוא הרֹוּת רעשידי רעד ןומ
 ןופ דנאטשרָאפ רעד טלַאה םעד בילוצ .יז ןענעקרענא סָאװ
 ןעּבעג וצ גיטיונ רַאפ דנַאלשטײד ןיא דנַאּברעּפ.רעניּבַאר סעז
 ,ערטש ןעטסיגויצ ענעפורעגױזַא יד (1 :ןעננורעלקרעד עדנעגלָאֿפ)

 ,הכּולמ עשידיײי ,לַאנָאיצַאנ א ַאניטסעלַאּפ ןיא ןעדניױג ּוצ ןעּב
 . ןענעז סָאװ ,םּוטנעדי ןּופ ןצגנּונּפָאה;הישמ יד רתוס ויא סָאד
 עגידרעטעּפש יד ןיא ןּוא השודקה הרוּת רעד ןיא ןעּבילּברעפ

 ּוצ רעגנעהנָא ענײז בייחמ ןיא םזיאַאדוי (2 ,םירפס-הנומא
 ןּוא ,ןערעהעג יז ןעכלעוו ּוצ ,דנַאלרעטָאפ םעד יירטעג ןעניד

 ןעצנַאג ן'טימ ןעסערעטניא עלַאנָאיצַאנ ענײז ןעמלעהוצטימ

 זיא גנוטכילפרעפ עגיזָאד יד (3 .תוחּכ עלַא טימ ךּוא ןעצרַאה

 .ַאֹּכ ןעצעזעּב ּוצ ןעּבערטש עלעדיײא סָאד רתוס טשינ רעֶבָא
 טשינ טָאה סָאד לײװ ,רעטײּברַא דרע עשידײ טימ אנישסעל
 ןּוא הנומא יד ײס -- .הכולמ רעשידיי ַא טימ תוכייש םּוש ןיײק
 ּוצ ביחמ רעבירעד זנוא ןענעז דנַאלרעטָאפ םוצ עּביִל יד ײס
 ּופ הבוט יד ןעצרַאה םּוצ טנהָאנ ןעמענ סָאװ ,עלַא ןעטעּב
 עטנהָאמרעד יד ןּופ ןעטלַאה טײװ ךיז ןעלָאז יז זַא ,ןעדיי
 ,סערגנָאק ם'נופ טביהרעּביא ןּוא ןעגנוּבערטש עשיטסינויצ
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 ,"וצ ךָאד םיא ןעמ טיירג ,ןעשינדערּפָא עלַא ףיוא טקוקעג טשינ סָאװ
 עסיורג ַא ןעפּורעגסױרַא טָאה עיצַארַאלקעד עגיזָאד יד

 יז לײוו ,ןעזײרק עשידיי עגידנעטשנַא עלַא ןיא ננוגערפיוא
 טריצנוננעד טלעװ רעשידיי.טשינ רעצנַאג רעד רַאפ ןעפָא טָאה
 רעד ןעטָאירטַאּפ ןּוא רעגריּב עטכעלש סלַא ןעטסינויצ יד
 טשינ גנּורעלקרע-רעניּבַאר יד טָאה גנּוגעװעּב רעשיטסינויצ
 .סערגנָאק יד ייּב טָאה יז ,ךּפיהל דָארג ,ןעדָאש ןייק טגנערּבעג

 רעפייא.סטײּברַא ןעכילטּפַאשנעדײל ַאי ןעפורעגסױרַא רעגנעהנָא
 ןעמּוקעּב ןעּבָאה רעניּבַאר עשטיײד.יד ,ףמַצק םוצ ןעליװ ןּוא

 ײז ןעּבָאה םתסה ןמ ןוא רעטרעװ ערעטיּב רהעז ןערעה ּוצ
 םעד ןיז לחומ ךיז טנָאקעג טשינ גנַאלנעוהָאי רעטעפש
 | טירש ןעכילטרָאװטנַארעפנּוא ןּוא ן'סואימ

 *טלעװ רעד, ןיא ?לעקיטרַא ןייז ןיא ךיז טָאה לצרעה
 עשטייד עגיזָאד יד טימ טנכערעגּפָא ףרַאש (1897 ילוי 10 ןופ)
 עגיזָאד יד טשינ ןעמ לָאז אבהל ידּכ, :גידנּביירש ,רעניּבַאר
 יד רימ ןעלעװ ,רעניּבַאר עטּוג יד טימ ןעשימפיונוצ רעניּבַאר
 ןעגעג ןענַאטשעגּפױא ןענעז סָאװ ,עטלעטשעגנָא ןעגָאגַאניס
 ןעמָאנ ן'טימ ןעפורנָא ,קלָאפ רעייז ןּופ גנַארד:סטייהירפ םעד
 יָארּפ, ןעמָאנ רעגיזָאד רעד ."רעניּבַא ר.טסעטָארפ2

 ,טריניפעד סלָאמַאד טָאה לצרעה ןעכלעװ ,"רעניּבַאר-טסעט
 סָאװ ,רעניּבַאר רַאפ גנונכיײצעּב יד סלַא ןעּבילּבעג יקַאט זיא
 ןעפמעקעב ןוא עיצַאלימיסַא רעד םַאזכרָאהעג ןּוא דנילּב ןעניד
 ,םוטנעדיי עלַאנָאיצַאנ סָאד

 א ןעזעועג טרעשעּב רעּבָא ןיא רעניּבַאר עשטייד יד = |
 / יד .ןעגעלָאק עשינַאקירעמַא ערעײז יב גלָאפרע לעקיטש
 ,ןעטלַאהעג ךיוא םתסה ןמ ןעּבָאה אקירעמַא;ןופצ ןּופ רעניּבַאר
 ןיא (ןיז ןעװיטַאגענ ןיא) ןעלהעפ טשינ רָאט ןעמָאנ רעײז זַא
 ןעּבָאה ײז ןוא קלָאפ ןעשידי ןּופ עטכישעגיסנַאסענער רעד
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 טנַא'נַא ץנערעפנָאק רעייז ףיוא ןעסילשעב וצ טלייאעגוצ ןיז
 טימ רהעמ סיוא ךיז טנעכיײצ עכלעװ ,גנורעלקרעד עשיטסינויצ
 ןּוא סערגנָאק רעשיטסינויצ רעד , .טייהגולק טימ יװ טייקסיירד
 ןעפַאש ןעליװ, עיצולָאזער רעייז טגָאז יטַאַאטשנעדײ 'רעד
 .םיײה ןעגיײא'נַא ןעדיי עטגינײּפעג ןּוא עטגלָאפרעפ יד רָאפ
 ַא ךיוא זַא ,ײרפ ױזַא ןעבעל ןעדײ רענַאקירעמַא יד ,רימ
  ערעסערג ַא ןעּבעג ןענָאק טשינ זנוא שעװ טַאַאטש רעשידיי
 טהעג םעד ּבילוצ ןוא ,ןױש ָאד ןעּבָאה רימ יװ ,טייהיירפ
 ןיא טגיל סָאװ ,המכח יד--."ןָא טשינרָאג טַאַאטשנעדיײ רעד זנוא
 .עג זיא סדנערעװער עטַאז יד ןּופ גנורעלקרעד רעניזָאד רעד
 ױדרָאנ סקַאמ טָאה טכער טימ ןּוא דנעריניצסַאפ שממ .ןעזעװ
 ןעציז סָאװ ,ןעשטנעמ טימ רעניּבַאר עגיזָאד יד טכיילגרעפ
 יד טיֿמ ןעגָאלש ןוא ךעלפיש ערעכיז ןיא םעװקעּב ךיז
 סָאװ ,עטלעפייווצרעפ ענעי ןופ ּפעק יד רעּביא ןעגנַאטש

 א -י ,ךיז ןעקנערט
 יד ,טגָאז לצרעה יװ ,ןעשימפיונוצ טשינ רעּבָא רָאט'מ/

 ַא .רעניּבַאר עטּוג יד טימ עטלעטשעגנָא.עגָאגַאניס עגיזָאד
 ךיז ןעּבָאה רעניּבַאר ןוא םינּבר עטנענימָארּפ ןופ הייר עצנַאג
 ןענעז ײז ןעשיװצ .טײז ס'לצרעה ףױא טלעטשעג סלָאמַאד
 .ָאטסילַאיּב רעגידריװרהע רעד יװ ,,ןעטייקכילנעזרעפ ןעזעװעג
 רעטסַאג הש מ .רד ,רעװילהָאמ לא ּומ ש בר רעק
 יקוד צ 'ר  ,ָאדנָאל ןיא םידרפס יד ןּופ רעניּבַאו-רעּביױא
 ןוא עטסערג יד ןופ רענייא ,ךײרקנַארפ ןופ רעניּבַאר.ףעש ן ה כ
 ' .,טײצ רענעי ּוצ םימכחיידימלת עטסלעדייא

 ןעקָארשרעד ךיז טָאה ןויצייבבוח יד ןופ לײט ַא ןיולּב
 / ףַאטשעג ןיא רענלעװ ,קנַאדעג-סערגנָאק ןעזעידנַארג  םעד -רַאט
 .ןוא רעכילניילק רעגיטציאזיּב רעד ּוצ ץַאזנעגעג ַא ןיא ןענ
 .ןיא ןויצייבבוח יד ןּופ טייהרהעמ יד ,טעּברַצ.ןֹויצ.תּבַח רעליטש
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 ס'לצרעה ןיא רעּבירא גנורעטסייגעב טימ ,סערגנָאק םעד ברע
 | ' ,רעגַאל

 ןץלצרעה ןיא ,סערגנָאק ן'רַאפ טייצ רעצרּוק רעד ךשמּב -
 ןּופ הייר עצנַאג ַא םזינויצ ן'רַאפ ןעניװעג ּוצ ןעגנולעג
 רעסיוא .אפָארײא ןיא ןעטײקכילנעזרעּפ עשידי עטמהירעּב
 ןוא ץערַאזַאל .ּב ןענהָאמרעד ךָאנ ָאד ןעמ ףוַאד ץ'ױדרָאנ
 ןעװעג ןיא (1904-1856) רַאזַאל דרַאנר ע ּב :ן'ליװגנַאז ,י
 ,רעלעטשטפירש ןּוא טסילַאנרּושז רעשיזיוצנַארפ-שידיי רעדנצנעלג ַא
 ,20'1ת118601118706, 908 215101/6 64 865 683368" :טפירש סנעמעװ

 ןעטימעסיטנַא יד  ייּב גנוגערפיוא עגידלַאװעג ַא סױװַא טפור

 תעשּב .ןָאמירד ןּוא רַאזַאל ןעשיװצ לעּוד ַא וצ טרהיפ ןיא
 .ןעהייר עטשרעדָאפ יד ןיא רַאזַאפ טפמעק ןינע:סופיירד םעד
 ןּופ לרונ ן'טימ ץרַאטש ךיוא ךיז טריסערעטניארעּפ רע
 יכיילג רעייז תבוטל עיצקַא'נַא ןָא טּבױה ןּוא ןעדיי עשינעמור
 .קָאמעד רעלַאיצָאס רעשיזױצנַארפ ַא , רַאזַאל .גנוגיטכערעּב
 טָאה ,סָאטַאּפ ןּוא ןעּבױלג ןערענָאיצולָאװער טימ לופ ,טַאר
 ,רעגַאל ס'לצרעה ןיא ןעסָאלשעגנָא םוַאיױּוטנע טיכ ךיז

 רעשילגנע:שידי רעטמהירעּב ַא זיא ליװגנַאז לארשיו
 ;ןעטנַארגימע עשיװטיל ןּופ ןהּוז ַא ליװגנַאז ,רעלעטשטפירש

 יָארעד *ָאטהעג ןּופ רעדניק יד, :קרעװרעטסיײמ ןייז טימ טָאה
 .רוטַארעטיל יד ןּוא םוקילּבופ.רעזעל .עשילגנע סָאד טרעּב

 טימ ליװגנַאז לארשי רעקיטּפעקס רעד טָאה הלחתמ ,קיטירק

 טשרע ,סןינויצ ןינע םוצ ךיז ןעגיוצעּב רָאמּוה ןעשינָאריאינַא
 ,לצרעה .טסַאיװטנע'נַא ןערָאװעג רעקיטּפעקס רעד ןיא רעטעּפש
 ןיִּב ךיא, :טגָאועג טּושּפ םיא טָאה ,ן'ליװגנַאז גידנענעקרעד
 "!טַאַאטשנעדײ םעד ןעיוּב ךימ טפלעה ,לצרעה רָאדָאעט

 סָאװ ,ןעלעוטקעלעטניא עשידײ עכײרלהָאצ יד ןּופ = |
 . ,גנוגעװעּב ס'לצרעה ןיפ טסניד םּוצ טלעטשעג ךיז ןעּבָאה
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 רעדירצ ײ רד יד ןענהָאמרעד לכ:םדוק ןעמ ףרַאז
 עֶּלַא ,רָאדיזיא ןּוא רַאקסָא ,רעדנַאסקעלַא :קערָאמרַאמ
 רעטעּפש ,רעקימעדַאקַא יד יײּב גיטעט טשרעוצ ןענעז  יירד
 ,גנוי טּברַאטש טסירוי רעד -- רָאדיזיא .גנוגעװעּב רעד ןיאי

 1909 רהָאי ם'ניא טהעגעּב טקעטיכרַא רעטנַאקעּב ַא רַאקסָא

 ןעטסײמַא ןיא רעטסגיהעפ רעד ,רעדנַאסקעלַא ,דרָאמטסּבלעז
 ןירַאּפ ןיא רעטעפש טבעל רענעּבעגעגרעּביא םזינויצ םעד
 ּוצ טרעהעג ןּוא גָאלָאירעטקַאּב ןּוא טצרַא רעטמהירעּב ַא סלַא
 ,םוינויצ ןעשינַאילצרעה ם'ניא ןעטלַאטשעג עטסעטנענימָארּפ יד

 רענַאיצילַאג יד ןּופ -- .טױט ס'לצרעה ךָאנ ךיוא
 .ןּוא ץלַאז רעסױא ,סערגנָאק ןעטשרע םעד רַאפ ןיא רעֹוט
 ןופ רענײא ,ד נא טש ףל ָא ד ַא גיטעט סרעדנּוזעּב ,ןָאהט
 ןוא רענדער ,רעלעטשטפירש עשיטסינויצ עטסגיהעט יד
 יב | | ,רעקיטילָאּפ

 עכילטסירק עטנַאקע רענינעװ רעדָא רהעמ ,עכנַאמ ךיוא
 ץ'רַאפ ףמַאק ןייז תעשּב ן'לצרעה ןעּבָאװ ןעטייקכילנעזרעּפ
 טָאה ייז ןעשיװצ ,גלָאפרע טשניװעג ןיא טגיטּומרעד סערגנָאק
 ינַאװע רעטלַא רעד ץַאיּנ ןעטשרע םעד ןעמונרעפ ךילריטַאנ
 ,טפָאהעג | טָאה רעכלעװ ,רעלכעה .,רד רעמירט רעשילעג
 .ןיצ תביש ןעּבעלרעד ּוצ טיוט ן'רַאפ ךָאנ

 סערגנָאק םצר ףרע םישדח עגיזָאד יד ןיא טָאה לצרעה
 עגידסלָאמַאד ענייז ןיא .סעכילשטנעמרעביא שממ ,טעטסיײלעג
 טּבײרש זײרּפנערהע .מ .רד ןּוא רעמייהנעדָאּב ,מ ,רד ּוצ ףירּב
 ךיא ,גנוגנערטשנָא רעגיד'רדספ ּביִלּוצ םעטָא ןָא ןיִּב ךיא , :רע
 ,ןעזעװעג תמאּב סע ןיא יוזא ןּוא "טעּברַא ןופ טקירדרעד ןיּב
 ןוא ןעּביירש ּוצ ןעמּוקעגסיוא ץלצרעה ןיא טכַאנ ןוא גָאט ייּב
 דניירפ ןעניװעג ּוצ ,ןעריזינַאגוָא ןוא ןעריטיגַא ּוצ ,ןעדער
 המוקת.סערגנָאקיברע רעגיזָאד רעד ןיא ,דנייפ , ןעטמעקעצ ןוא
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 טָאה רענייק .ן'לצרעה ןּופ טפַאשרערהיט יד ןעסקַאװעגסיױוא !יא
 ןײלַא רע .להוטש-ןעטנעדיזערּפ םוצ טרהיפעגוצ טשינ םיא
 יד טשרעהעּב טײקכילנעזרעּפ ןייַז ןּופ טכַאמ רעד טימ טָאה
 םּוצ טרהיפעג דנַאה רעקרַאטש ַא טימ יז טָאה ןּוא גנּוגעװעג
 םורַא .סערגנָאק ןעשיטסינוצ ןעטשרע םּוצ לכ:םדוק ןּוא ,ליצ
 ןוא דנײירפ ענעּבעגעגרעּביא ןופ זירק ַא ךיז טפַאש ן'לצרעה
 ןּופ ףירּב ןעסױטש לצרעה טמוקעּב גָאט ןעדעי .רעטעּברַאטימ
 ןעשטנעמסקלָאפ ע'טושּפ עטנַאקעּבמּוא עכלעװ ןיא ,רעדנעל צלַא
  טימ ףמַאק ם'ניא גנוציטשרעטנוא ןּוא ףליה םיא ןעכערּפשרעֿפ
 רע'תמא'נַא -- ףירּב עגיזָאד יד ,רענגעג ןוא םיאנוש יד
 טומ ןעּבעגעג ןוא טקרַאטשעג ן'לצרעה ןעגָאה -- סא קסעט|)
 -- 5 ,סערגנָאק ץ'רַאפ ןעטנעמָאמ עטסרעװש יד תעשג

 (טטכער) לעזַאב ןיא ןינב-סערגנָאק רעטלַא רעד



 סערגנָאק) רעשיטסינויצ רעטשרע רער 30
 | - לעוַאב ןיא

 / גנוגעװעּב עשיטסינויצ עצנַאג יד ןיא סערגנָאק םעד ברע = |
  .סגנוטיירעּברָאפ רעטפַאהרעּביק ַא ךרוד ןערָאװעג טשרעהעּבב

 .םעד ץּוחמ ןּוא םּוטנעדײ ם'ניא ןעּבָאה סָאװ ,עלַא .טעּברַא
 םוצ ןענַאטשעגוצ ןענעז ןויצ'תביש ןעגעװ ט'מולחעג םוטנעדײ

 ןּופ גנוללעטש עװיסַאּֿפ רעדָא עשירענגעג יד ּוליִפַא ,סערגנָאק
 ן'םיוא העּפשה עדעי ןערױלרעפ ןיוש טַאה ןויצייבבוח לייט ַא
 /ףעדנעל עטנהָאנ ןּוא עטײװ ןּופ ,ןעשינעהעשעג יד ןופ גנַאג
  טקידצנעּב ץירָאמ .סערננָאק םוצ סעיצַאגעלעד רדסכ ךיז ןעדלעמ

 יד גידנעזעל ,טָאה "עסערפ עירפ רעיינג ןוֿפ ףעש רעד

 טרעלקרעד .ןעגנּוטיצ עשינַאקירעמַא ןיא  ןעציטָאנ:סערגגָאק
 ,רָאטקָאד רעה, :גנורעדנואװעּב רעזייּב ןּופ ןָאט ַא ןיא ן'לצרעה
 +"= "ָזענּושמ טלעװ עצנָאג יִד טכַאמ ריא

 ןעמוקעגפיונוצ 1897 ט 0 ֹו ג יו א 19 םעד ךיז זיא ,ךילדנע |
 ,לעזַאב ןיא ס ע רגנָאק .נויצ רע ט ש רע רעד
 .פִא עכילרעה -ַא ,תוױלגה ץּוּבק רעזעידנַארג ַא ןעזעװעג זיא'ס
 .קלָאפ ןעשידיי ם'נּופ ןעסַאלק ןּוא ןעלײט עלַא ןּופ גנולגיּפק

 רעשידײ-לענָאיצידַארט רעד ןיא םינּבר עשיסקָאדָאטרָא ןעּכעֶג
 עטלַא ןעבענ ,רעאּפָארײא עטנַאגעלע ןעהעזעג ןעמ טָאה ,טכארט

 ,ןעטסילַאוטקעלעטניא עשידיי.ברעמ עטבילימיסא עגנוי --ןויצ:יבבוח

 ,יקסנַאנזָאש ,רד :סערגנָאק םּוצ ןעמּוקעג ןענעז אשרַאװ ןּו
 .,יקסוװָאכיּב ,רד ,יקסוָאניסַאי ,װדַא- ,ר"ּפש --- ץיװָאניּבאר ,ּפ ,ש
 . .(הָאלָאקָאס םוחנ רעטערטרעפ-עסערּפ סלַא ןוא ןײטשּברַאפ ,ה

 יג ָא ק ר ַָא ט ַא ןעמּוקעגרָאט ןיא סעוגנָאק םעד רַאפ
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 .עגלַא ןיא ךיז טָאה'מ ,גנוטײל.סילצרעה רעטנוא ץ נע רעפ
 םנּופ גנּורילּומרָאפ רעד ץּוח ַא ,טגינייאעג ץלַא ףיוא םעניימ
 יָארּפ עלעיצעּפס ַא ןערָאװעג טלהעװעג ןכל זיא סע .םַארגָארּפ
 ןענָאזרעּפ ןעביז ןּופ ןענַאטשעּב זיא עכלעװ  ,עיסימָאק.סַארג
 .ר .ש .רד ,רעמײהנעדָאּב ,רד ,ַאריּפַאש ,טָארּפ ,יױדרָאנ סקַאמ)
 גרעּבנעזָאר .,װדָא ןּוא ץטנימ .רד ,םיוּבנריּב .נ .רד ,ױדנַאל

 ןוא ןעטַאבעד עגנַאל ךָאנ טָאה עיסימָאק יד ,(אקירעמַא ןופ
 .טַארגָארּפ ןעגיטפנוקּוצ םנופ טסקעט םעד טלעטשעגפיונּוצ םיחּוּכו

 רעד רַאפ געט רָאּפ ַא לעוַאּב ןיק ןעמוקעג זיא לצרעה

 יװ לָאז ץלַא זַא ,ןעסַאּפוצפיױא ןיילַא ידכפ ,גנּונפערע-סערגנָאק

 טָאה עגר רעטצעל רעד וצ זיּב ןערעװ טריזינַאגרָא ןטטסעּבמָא
 דצמ ןעגנורעטש ןוא ןעגנּושַאררעּביא טימ טנכערעג לצרעה ךיז
 ןיא ןעגנודעג רע טָאה םעד ּביִלּוצ ןוא רענגעג.סערגנָאק יד
 אלש הרצ לֹּכ ?ע ,לָאקָאל-סערגנָאק ןעטײװצ ַא ךָאנ ?לעזַאּב

 וַא ,טהימעב קרַאטש לצרעה ךיז טָאה טײצ עצנאג יד .אובּת

 גנורעדָאּפ ןייז טול .טנַאזָאּפמיא ןעלַאפסיױא לָאז סערגנָאק רעד

 ןיא גנונפערע רעד וצ ןעמוק טזומעג ןעטַאגעלעד יד ןעּבָאה

 | .גנודיילק-טנעװָא רעכילרעייס ַא

 .נייא ו ןעגנוטַארעּב ןעמוקעגרָאּפ רדסּכ ןענעז לײװרעד
 ינאגעג ןענעז םיחּוּככ עטסעסייה יד ,ןעטפַאשנַאטדנַאל ענלעצ)

 ךיז ןעגָאה סע ּױאװ .עפּורג ר ע ש י ס ּו ר רעד ןיא ןעג
 ןויצ:יבבוח יד ןעשיװצ ןעצַאזנעגעג יד ןעזיװעגסױרַא טלוּב
 יי ל ָא ט יד ןּוא (גנורהיפ ס'ניקמָאיט ןוא ס'ניקשיסּוא רעטנּוא)

 ,טגנַאלרעפ סיואכרוד ןעּבָאה ןויצייבבוח יד ,ןעטסינויצ ע ש י ט
 -רַאטשרעפ ןּוא ןעריאּוניטנָאק ןעגנוגנידעּב עלַא ייּב לָאזמ זַא
 טשינ לָאז'מ ןּוא לארשי.ץרא ןיא עיצַאזינָאלָאק.ןיילק יד ןעק
 ןעּבָאה ןעגעגַאד ,סעיטנַארַאג עלַאנָאיצַאנרעטניא ףיוא ןעטרַאװ
 ,גנוניימ יסילצרעה ןעמּונעגרעּביא ירמגל ןעטסינויצ עשיטילָאּפ יד
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 .ד) עיצַארטליפניא עמייהעג ןוא עכילניילק עגיטציאזיג ײז זַא
 .ןיא (סעּפּורגןעטסינָאלָאק ענלעצנייא ןּופ ןעגנירדנײרַא סָאד ,ה
 יוצ טעּברַא רעגידילארש-ץרא רעד םימ ָאזלַא ןּומ'מ ,ךילדצש
 .*שיטילָאּפ עדנעכערּפשטנע יד ןעמּוקעּב טעװ'מ ןיּב ,ןעטרַאװ
 ,עלעד ר ע ש ט ײד רעד ןיא ךיוא ,סעיסעצנָאק עכילטכער
 ןויצ:יבבוח עטלַא יד ןעשיװצ ףמַאק ַא ןעגנַאגעג ןיא עיצַאג
 / טימ ןויצ;יבנוח עכנַאמ .ןעטסינויצ עשינַא'לצרעה עיינ יד ןּוא
 ן'טימ סערגנָאק םּוצ ןעמוקעג ללכּב ןענעז שארּב סוּבמַאּב יליוו
 - ,רענעלּפ ענייז ןערעטש ּוצ ןּוא ן'לצרעה ןעפמעקעּב ּוצ קנַארעג
 סערגנָאק םעד ברע ךיז ןעמ טָאה ןעזיירק עגיזָאד יד ןיא
 חוגשה "ע שיט סיִגָאט עיל ע'0, יד רעּביא טלעציװעג רדסּכ
 יה | ,לצרעה ,רד ןּופ םישעמ ןֹוא

 29 םעד גנוציז:סגנּונפערע רעכילרעייפ רעד תעשּב רעּבָא =
 .תובבלה דּוריּפ רעד ןעדנואװשרעפ ירמגל ןיא ,1827 טסוגױא
 ןּוא רעדנעל עלַא ןופ ,לארשי תוצופּת לֹּכמ ןעטַאגעלעד 7
 ,ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז טסעג עכײרלהָאצ ןּוא ,תוכולמ
 ןעכילרעדּורּב ןּוא ןעלּופסגנונּפָאה ןעמַאזניימעג ַא ןּופ טשרעהעּב
 ןּברוה םעד טײז ,עטשרע יד ןעזעװעג ךָאד זיא'ס ,טסײג
 עכילנהעװעגרעסיואי'נַא ,גנולמַאזרעפ-לַאנָאיצַאנ עשידיי םילשורי
 ץנַאג ,עדנעזעװנָא עלַא ןעמונעגמּורַא סָאה גנורעטסײגעּב
 .ןעגיױא יד ןיא ןערהערט טימ ,ךיז ןענעז ןעשטנעמ עדמערּפ
 עג ןעמ טָאה רעמינּפ עלַא ףױא .סמערָא יד ןיא ןעלַאפעג
 ןופ לַאַאז רעסיורג רעד ,גנּוטרַאװרעד עגידיירפ ַא ןעהעז
 .נײא'נַא טימ ןערָאװעג טליפעגסיוא ןיא זױה-טָאטש רעלעזַאּב
 .םיױא'נַא טימ טָאװ סָאװ ,עסַאמ רעשיטסַאיזוטנע ןּוא רעכילטייה
 .,גנונפערע רעכילרעייפ רעד ףױא טראװעג המשנ רעַעזיורּבעג
 ,ןעגנוסירגעּב עכילטפירש ךס ַא ןעמּוקעגנָא ןענעז סערגנָאק םוצ
 .ָאליהָאמ ברה ןופ ףירּב עגיצרָאה ןעועװעג ןענעז יז יטשיװצ|
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 '..עג טטיג רעװָאליהָאמ ברה ןיא טײהקנַארק ּבילוצ) רעװ
 ,רעטסַאג .מ ,רד ןּוא ןהֹּכ קחצִי 'ר ןּופ ,(סעוגנָאק םּוצ ןעמוק

 :נַאג םעד טשרעהעּב טָאה טײקליטש עכילרעייפ עפיט ַא ;
 ןעטַאגעלעד יד ןעשיװצ רעטסטלע רעד תעשּב ,לַאַאז ןעצ

 ןיא עּפ פיל .ק .רד עינעמּור ןופ ןקסע-ןויצ:יבבֹוח רעטלַא רעד
 ףיוא לטיה סָאד גידנעּוטנָא ןוא ענובירט רעד ףיא ןענישרע
 .תובהלתה רעּבָא רעכַאװש ַא טימ רע טָאה ּפָאק ןעיווג ןייז
 טהעג רעטיצ ַא ,"וניחהש, הכוּב יד טגָאזעג םיטש  רעלופ
 :ןערהערט ךיז ןעזיװ ןעגיוא עכנַאמ ןיא ,לַאַאז ןעצנַאג ן'כרוד
 טימ סערגנָאק םעד רעדנעציזרָאּפ-רעטלע סלַא טנעפע עפּפיל ,רד
 עװיטקַא עטשרע יד טנהָאמרועד רע רעכלעװ ןיא ,עדערַא
 קירּוצ רהָאי 15 ַא טימ ןענעז סָאװ ,ןערענָאיּפ עשיטסינויצ
 יד טעדנירגעג ןעּבָאה ןּוא עינעמור ןּוא דנַאלסּור ןּופ קעװַא
 ן'כָאנ יװ ,לילג ןּוא הדוהי ןיא סעינָאלָאק עשידי עטשרע

 ןערהעקקירוצ טציא רימ ןעלעװ -- עפפיל טגָאז -- לבב תולג
 םעד ,שרוּכ ןעײנ ם'נופ ףליה רעד טימ דנַאל רעזנוא ןיא ךיז
 זַא ,רָאפ עפפיל ,רד טגָאלש ףוסל -- ,טנעירָא ןופ רעשרעה
 ןעשיקרעט םּוצ עשעטעדיקנַאד ַא ןעקיש לָאז סערגנָאק רעדו
 גַאלשרָאפ רעד ,ןעדיי ּוצ גנוהיצעּב רעטוג ןייז רַאפ ןַאטלוס

 עגיזָאד יד ייס ןַא ,רָאלק ןיא'ס .גימיטשנייא ,ןעמּונעגנָא טרעו
 עשעּפעד:סערגנָאק יד ייס ןּוא ןעדנעציזרָאפירעטלע ןופ המדקה
 .ץנעדנעט עשיטַאמָאלּפיד.שיטילַאּפ עסיװעג ַא טַאהעג ןעּבָאה

 ,לצ רה רָאד ָאע ט טרָאװ סָאד טמהענ עטפיל ,רד ךָאנ 6

 ןעדנעװ ןעגױא עלַא .ענוּבירט רעד ּוצ סםָאוגנַאל טהעג רע
 יטנע ןוא ןעניוטשרע'נַא ,טַאַאטשנעדײ ןּופ רעפעש םוצ ךיז
 .סערגנָאק םעד ףיוא .לַאַאז ןעצנַאג םעד טשרעהעּב םזַאיז
 רעֶניװ רעגידלעכיימש ,רעטנַאגעלע רעד טשינ טהעטש ענּוּבירט
 .יֹּביּבַא ןופ טלַאטשעג עכילרעה ַא טהעטש סע ,רעלעטשטפירש }
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 ' ,טמַארּפ רערַאדנעגעל רעצנַאג ןייז ןיא ,ךלמ רעדָא .איבנ ןעשיל
 . טימ לּוּפ ,טרירטנעצנָאק ןּוא טיטַאטסעיַאמ ןיא קִילּב ס'לצרעה
 / לֵאַאז ם'ניא עדנעזֿפװנָא עלַא ,טפַאמ ןּוא ריורט רעלדייא
 .15 ַא טרעיוד רעכלעװ ,םרּוטש.לעגּוי ַא טימ ןעסירעגטיפ ןערעװ

 ןּופ םיחילש יד .ףוס ןײק ןעמהענ טשינ ליװ ןּוא טונימ
 חישמ לש ונקויד תּומד םעד ךיז רַאפ ןעהעזרעד קלָאפ ןעשידִיי
 ליטש ,סיורג ךילּבײרשעּבנוא ןזיא תובהלתה רעייז ןּוא דוד ןֵּב-

 סָאװ ,םינציל ןוא רעלפייוצ יד ןעציז טמעשרעפ ךילרעניא ןּוא

 ןוּבשח ן'פיוא טריזינָאריא קירוצ העש רָאּפ ַא טימ ךָאנ ןעּבָאה
 ןעשיװצ טציז גיריורט .רערהיפ *ןעשיטסינָאטצילעּפ , םעד ןּופ
 רעשיטסילַאנָאיצַאר.טקַארטסּבַא ס'נעמעװ ,ם ע ה ד ח א טסעג יד
 ןעכיל:העװעגרעסיוא ןעגיזָאד םעד ןייז גישמ טשינ ןָאק לכש
 | ,המשנ-טקלָאפ רעשידיי רעד ןּופ םרוטש-סגנּורעטסיײגעּב
 לצרעה ,רד ןָא טּבױה םיטש רעטשרעהעּב ,רעגיהור ַא טימ = -
 ןיײז (עיצַארַאלקעד-סגנּוריגער ַא יו ריּפַאּפ ןּופ ןענעיײל ּוצ
 טָאה םויטימעסיטנַא רעד :טרעלקרע לצרעה ,עדער-סגנונפערע
 ,רימ דָארג ,המשנ רעזנּוא ןּופ ךוּת ן'ויב טצעלרעפ ףיט זנוא
 רעשיאעּפָאריא רעד טימ ןעמונעגֿפרּוד ןעזעװעג ןענעז סָאװ
 .,םןיטימעסיטנא םעד ּילוצ ןעטיִלעג ןעטסײמַא ןעּבָאה רוטלוק
 .םײה עלַאנָאיצַאנ ענעגײא'נַא ןעמיקעּב טציא ןעזומ רימ
 .סגנּוטיײרעּברַאפ יד ןערהיפכרוד רעּבָא ןעמ .ףרַאד רעהירפ
 רה עק מוא רעד זיא םזינויצ רע ד, לײװ ,ןעטעּברַא
 ןיא רה ע קמ וא ןירַא פ ךָאנ םּוטנ עד ײ םּוצ
 ,טלעװ ַא זיֵא עגַארּפ עשידי יד ,"ד נַאל ןע שיד ײ
 רעצנַאג רעד רַאפ ןעלקיװרעדנַאנּופ יז ןומ'מ ןּוא עגַארפ
 יעלרע טשינ עגַארפננדי יד ןעליװ רימ .טייהשטנעמ-רוטלּוק
 ,עגניטַארעּב ןּוא ןעניארטפ עמײהעג ןּופ תומא 'ד ןיִא ןעגיד

 יד .םּורָאפ ןעלַאנָאיַצָאנרעטניא , ןעכילטנעפע'נַא ףױא רָאנ
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 ןופ געװ ן'פױא ןעמּוק טעװ קלָאפ ןעשידי ןופ גניאיירפעג
 ךעגיטציאויּב רעד עגונב .ףליה .טס3בל עז רענעגייא'נַא
 טגָאז ,אניטנעגרַא ןּוא לארשי.ץרא ןיא טעּברַא;עיצַאזינָאלָאק
 יד ןּוא :ןעצונ םעד ןענעקרענַא ןעפרַאד רימ זַא ,לצרעה
 -עיצַאזנָאלָאק רעגיזָאד רעד רעּבָּצ ,ןערענָאיּט יד ןופ גנוטסייל
 יד ןעזײל טשינ ןָאק רע לײװ ,לעיצ םּוצ טשינ טריפ ןפוא
 ףױא זיולּב ךיז טציטש סָאװ ,עיצַאזינָאלָאק ַא .עגַארפנעדיי
 ,םּיק ןיק ןעבָאה טשינ ןָאק ,דנַאל ם'ניא ךיִנ  ןעלגּומשנײרַא
 רעטשרע רעד ייּב .ט כ ע ר רָאנ ץנַארעלָאט ןייק טשינ ןעפרַאד רימ
 עשיקרעט יד טעװ ,לארשי .ץרא ןייק גנורעדנַאװניײא רעסיורג
 .ַא ךרוד רָאנ ,דנַאל ןּופ ןערעױט יד ןעסילש ירמגל גנוריגער

 .הוסי ן'פױא ,טכַאמ רעשיקרעט- רעד טימ ךַאמּבָא ןעשיטילָאּפ
 -ַא ּוצ ןעגָאלשרעד ךיז ןעמ ןָאק .ןעגנוטסייל עגיטייזנעגעג ןּופ
 .ןּוא ןעדי יד ךרּוד לארשי ץרא ןיא גנוצעזעבנעסַאמ רעלַאגעל
 .ףעכלעװ ,רעטנעצ ןעכילטַאַאטש:לַאנָאיצַאנ ַא ןּופ גנודנירג ַא ּוצ
 .,םיױנש ןיא ןעטייקילעפּוצ עדעװטעי ןופ טרעכיזעג ןייז לָאז
 עדנעכערּפשטנע יד ןעפַאש ּוצ זיא סערגנָאק םנופ עּבַאגפױא יד
 ..עשיטילָאּפ יר ןעציטש לעיצנַאניפ לָאז סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא
 - .עיצקנַאס עכילטפַאשלעזעג-שידירּוי יד ייז ןעּבעג ןּוא ןעגנּוהימעּב
 . לָאז סערגנָאק רעזנּוא, ;גידנעגָאז ,עדער ןייז טגידנערעפ- .לצרעה
 עכילקילנגוא יד ןעפלעה ףרַאד רע ,ןעּבַאהרע ןּוא טסגרע ןייז
 דובּכ ןעפַאשרעפ לָאז רע ,ןּוט סיעכהל טשינ םעגייק ליו ןּוא
 ,טײהנעגנַאגרעפ רעכילרעה רעד ּוצ ןייז יואר ןּוא ןעדײ עלַא
 זיא יז ,רעּבא | ,זנוא ןופ טיי .וליפא טגיל עירָאלג סנעמעוו
 | -"!ךילגנעגרעפנוא

 עדער עדנעסיירניה ןּוא עקרַאטש ,עצלָאטש ס'לצרעה
 ּומ ףוס םייּב ,קורדנייא ןעגיטכעמ א םערגנָאק ן'פיוא טכַאמ
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 ן'לצרעה ןעפַאמ| ןּוא .ףיוא עדנעזעוונָא על ןעהעטש עדער רעד
 / יעיצַאװָא עשימרוטש ַא

 ,רד טלהעװעג טרעװ סערגנָאק ןּופ ןעטנעדיזערּפ םּוצ
 םהרבא .רד ,ױדרָאנ סקַאמ ;ןעטנעדיזערּפ-עציװ סלַא = ,לצרעה
 | | / יסעלעניפ לאומש ןוא ץלַאז

 ןייז ּוצ יודרָאנ סקַאמ טרָאװ סָאד טמוקעג ןַאד
 ףױא ןעדיי יד ןּופ בצמ םענײמעגלַא, םעד רעּביא טַארעפער
 ,סיימ ןּוא עסיורג ַא ןעזעװעג ויא סָאד ,'טלעװ רעצנַאג רעד
 ,טלאהניא ן'טיול ייס ןּוא ליטס ן'טיול ייס ,עדער עטפַאהרעט
 יסױרַא יסערגנָאק ןעצנַאג םעד טרעטישרעד שממ .טָאה סָאװ
 יָאטַארָא רעכילנהעװעגרעסױאינַא .טימ ןערָאװעג יז זיא טגָאזעג
 .טסייג רעשינָאקַאל ןּוא עיצקיד ןּופ טכַאמ ַא םימ ,טסנּוק רעשיר
 טשרעהעּב טייֵצ רענעי ּוצ עודיּכ זיא ױדרָאנ .עיציניפעד רעכייר
 גנולעטשנייא רעטסימיסעּפ ןּוא רעשיטירק רהעז ַא ןּופ ןעזעװעג
 ןעגיזָאד םעד ןופ ןהָאפ רעד ףיוא .טייהשטנעמ-רוטלוק רעד יֵּבִגִל
 םּיק ןעשידוי םעד ןופ גנורעדליש יד ןיא םזימיסעפ:טלעוו
 סָאד .רעשיגַארט ןּוא רערעטסניפ ךסָא ךָאנ ןעמוקעגסיורא

 גיטסייג ןוא שיזיפ ַא יו ,ןערָאװעג ןעזיוועג זיא םּוטנעדיי עצנַאג
 טצרַא-ןעװרענ ןוא רָאטַאכיסּפ רעד ,ױדרָאנ .םזינַאגרָא רעקנַאיק
 יד טריזילַאנַא ןפוא ןעכילטפַאשנסיוװ:שיניצידעמ ַא ףיוא טָאה
 טריטסיזקע ,טגָאזעג רע טָאה -- לַארעּביא ,טיײהקנַארק רעד ןופ תוּבס
 טָאה סָאװ ,טיוג .ןע ד יי ַא ,עגַארּפ עשידיי ערעדנוועּב א
 - ,אּפָאריײא;חרזמ ןיא .רעקלעפ ערעדנַא ייּב ןעכיילג סרהיא טשינ
 ןופ ןינּב בורו ןינמ בור רעד טסערּפעגפיונוצ ןיא סע ואװ
 ַא ןיא קורדסױוא םוצ טױנעדי יד טמוק ,קלָאפ ןעשידיי
 רעד ּבילוצ טפיטרעפ ךָאנ טרעװ סָאװ ,ףמַאק-ץנעטסיזקע ןערעװש
 .ברעמ ןיא .,טייקיזָאלטכער ןוא .גנוקירדרעטנוא רעשיטילָאּפ
 טרעטכיײלרעד זיא ףמַאק-ץנעטסיזקע רעד ואװ ,רעדיװ אּכָארייא
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 .ָאמ ַא טיונ.ןעדיי יד זיא ,עיצַאּפיצנַאמע רעכילרעגריּב רעד ,ךרּוד |
 טימ ןערילימיסַא ךיז גיטכירפיוא ליװ סָאװ ,די רעד ,עשילאר
 ןופ ערעפסָאמטַא ןַא ךיז םּורָא טלהיפ ,םינכש עכילטסירק ענייז

 ןיא ױודרָאנ טרעלקרע "רעקלעפ יד, ,גנוטכַארעפ ןּוא האנש - -
 ןײלַא ,ךיז ןעּבָאה ,ןעדיי יד טריּפיצנַאמע ןעּכָאה סָאװ, עדער ןײז
 ןעדיי ןּופ עיצַאּפיצנַאמע יד .ןעלהיפעג ערעיײז ןיא טרַאנעגּפָא

  יצּפָארײא יד זַא ,ןיזטסּואװעּב םעד ּבילוצ ןעמוקעג טשינ זיא
 רצשידײ רעד ןעגעג טגידניזעג קרַאטש טָאה טייהשטנעמ עשיא
 ןעדײל עכילקערש ןּוטעגנָא ריא טָאה יז סָאװ ,םעד טימ המּוא
 ,דלּוש עגירהעי-טנעזיוט יד ןעפיוקוצסיוא טייצ זיא רעבירעד ןּוא

 - .דַארג .ןופ אצוי לעוּפ ַא סלַא ןעמוקעג זיא עיצַאּפיצנַאמע יד
 גוה.רהָאי ןעט:18 םניא םזילַאנָאיצַאר ןעשיזיוצנַארּפ ןעגיניל
 שטנעמ רעדעי :םזיגָאליס ןעגיטכיר ַא טכַאמעג טָאה'מ .טרעד
 זיא די רעד יװ ,ױזַא ןּוא ,טכער עכילריטַאנ ענייז טגָאמרעּפ
 ןעמ ןָאק ןעדי םייּב זַא ,ָאזלַא סע טסיה ,שטנעמ ַא ךיוא

 ױזָא ןּוא ,טכער-ןעשטנעמ עכילריטַאנ יד ןצמהענּפָא טשינ ךיוא
 ךיירקנַארפ ןיא עיצַאּפיצנַאמע.ןעדי יד טרימַאלקָארּט ןעמ טָאה
 ןעכילרעדורֿב ןּוא גנוגײצרעּביא רעכילרעניא ןַא ְביִלּוצ טשינ
 ןֹוא ,"קיגָאל רעד ןופ ץנעװקעסנָאק רעד ּבילּוצ רָאנ ,?היפעג
 ,געװ ןעּבלעזמעד ןעגנַאגעג ןענעז רעקלעפ ערעדנַא יד ךיוא
 .נַארפ רעד ןּופ ןעפיצנירּפ יד ןעמונעגרעּביא ןעבָאה ייז תעשּב
 ַא ןעפַאש וצ ןעטערטעגוצ ןענעז ןוא עיצּולָאװער רעשיזיוצ
 .רָאנ טקרעמעּב ךיירטסייג .גנּוסַאפרעפ עשיטארקָאמעד ענרערָאמ
 יד ןופ ענייא ןעזעװעג ןזיא עיצַאּפיצנַאמע עשידיי יד, :יוד
 .הכּולמ רעלערוטלוק:ךיוה רעדעי ןיא גיטיונ ןענעז סָאװ ,ןעכַאז
 ןענוטעג ךיז ןּומ סָאװ ,ןַאיּפעטרָאפ ַא יװ טקנוּפ ,טּפַאשטריװ
 רעד ןיא רעגיצנייא ןייק םגה ,ןָאלַאס ןעגידנעטשנָא ןעדעי ןיא
 סעיצוטיטסנָאק יד ןיא ,'טיִא ףיוא ןליפש טשינ ןָאק חחפשמ



 ,רענָא םימעט עשיטילָאּפ ןוא עשיגָאל בילוצ ָאֹולַא ןעמ טָאה
 עטריזיליװיצ יד רעּבָא ,גנוגיטכערעּבכײלג עשיויי יד טנעק
 ןופ טריּפיצנַאמע טשינ ןײלַא ךיז ןעּבָאה רעקלעפ עכילטסירק
 ןעדיי יד יּבגל ןעליפעג-גנוטכַארעפ ןּוא .האנש עטנ'שר"עג יד
 םּוטנעדיי םעד ןּופ עגאל עשיגַאוט יד ןענַאטשטגע זיא יױזַא
 ןײז ךיז רעטניה טנערּברעפ טָאה דיי רעד ,אטָאריײא-ברעמ ןיא
 ןעטלַאהעּבסיוא ךיז טָאה רע רעכלעװ ןיא ,גנוטסעפ עגילָאמַא
 .לצמ יד ּוצ ןעמוקעג רעװעג םּוש ןָא זיא רע ןּוא ,הרצ תעשּב
 ןעּבָאה רעקלעפ יד רעַּבָא ,ליפעג ןעכילרעדּורּב ַא טימ רעק
 ןץטיול רעטגיטכערעּבכיילג ַא ,ןעדמערפ ַא יװ ןעסױטשענּפָא םיא-
 ןעֶּבעל ןעכילקריװ םניא ןצּבילּבעג רע ןיא ,ץעזעג ןופ ּבַאטשכּוּב

 זיא סָאװ ,טױנןעדיײ עקיטסײג יד ןיא סָאד, ,רעכײלגיטשינ ַא
 רעכעה טפערט יז לײװ ,טיונ עלעירעטַאמ יד יװ ,רערעטיּב|
 .ַארָאמ יד ."ןעשטנעמ ערענייפ ןּוא .ערעצלָאטש ,עטריצנערעפיד
 .יאעּפָארײאיברעמ םעד טכערּבעצ ןּוא טגינייּפ טיונ:ןעדיי .עשיל ן
 רעטנּוא טשינ טָאה ךיי רעטריּפיצנַאמע רעדע לײװ ,די ןעש
 יצעּב ענײז ןיא גידועקערש ןיא רע ,רַאּבענָא םוש ןייק ךיז
 .ָאנ עניז טימ רעכיז טשינ ןיא ןּוא עגימֹורַא יד טימ ןעגנוה
 ,קעװַא רע טיג תוחפ עטסעּב יד ,דנייופ עכילטסירק עטסנעהה

 .נעגייא יד ןעטלַאהעּבסױא רעדָא ךיז ןיא ןקיטשרעד ּוצ ידכּב
 טָאה רע לייוו ,רעטקַארַאכ ןײז ןוכ ןעכיוטש-עסַאר עגיטרַא
 ןעטַארעפ טשינ ןעלָאז ןעכירטש עגיזָאד יד ןַא ,ארומ גידגעטש
 ןיא רע סָאװ ,סָאד טשינ לָאמגײק זיא רע .די םעד םיא ןיא
 ןַײז ןופ ןָאט םעד ןיא ,ליפעג ןּוא קנַאדעג ןײז ןיא תמאּב
 ףע ןיא גיטסיײג ,גגוגעװעּב רעדעי ןיא ,קוק ןעדעי ןיא ,םיטש
 לי ,ךילרעכעל רַאפרעד ןּוא טכע טשינ ךילרעסיוא ,ןעכָארּבעט
  טפוו שטנעמ ןעטלעקיװטנע שיטעטסע ,ןעלעדייא ןעדעי ןיא
 ךילטסגיק ויא םיא ײּב ללַא סָאװ ,םעד ּבילוצ לעקע סױרָא רע
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 יברעמ ןיא ןעמַאשעג ךיז טָאה ןפואה הזב ."ךילריטַאנמוא ןוא
 ,"ןענַארַאמ ענרעדָאמ, ןופ פיט רעד םוטנעדיי ןעשיאעמָארײא |
 לייוו ,ןענַארַאמ עשינַאּפש עגילָאמַא יד יװ ,רחעמ ןעדייל סָאװ |

 ,טײקשידיי רעייז דוס3 ןייז ּוצ םיקמ טהימעּב ךיז ןעּבָאה עני
 טלצצרָאװעגסױא ןעּבעל רעייז ןופ ןעּבָאה עגיטנייה יד .תצשב

 יער ןעדנעצנעלג ןייז טרימיסַאער יױדרָאנ ,שידיי ןזיא 'סָאװ ,ץלא |
 םזינויצ דעד רָאנ זַא ,עזעט רעטנעװקעסנָאק רעד טימ . טַארעט |
 רעלעירעטַאמ רעד רַאפ גנולײיה ַא ןענופעג ּוצ תלוכיּב זיא
 .היפסיוא ס'יודרָאנ ,םוטנעדיי טנופ טײהקנַארק רעגיטסייג ןו !
 ןעבָאה סָאװ ,עדנעזעװנָא עלַא טרעטישרעד ףיט ןענָאה ןעגנור !
 רעשידיײ רעד ןופ לכה.ךס ןעכילקערש ַא ןערעה ּוצ ןעמיקעּב

 יייא ןענַאטשעג ןיא ענוּביוט.סצרגנָאק רעד ףיוא .טייקכילקריוו -
 רעגידסלָאמַאד רעד ןיא ןעטיײקכילנעזרעּפ עטסערג יד ןופ רענ
 ןעמָאנ ןיא טָאה ןּוא ,רוטלּוק ןּוא דוטַארעטיל ,רעשיאעֿפָארײא

 ,יודו ןערעטיּצ ןּוא ןעגירעיורט ַא טגָאזעג םוטנעדיי:ברעמ ןופ -
 םעד יּבנל הטרח עכילקריװ ַא טלהיפעג טָאה'מ ןעכלעװ ןיא -
 ו  .ךיּתש םעד יּבגל החטבה ַא ןּוא רבעי
 .ַאװשּוצּפָא | טריּבָארפ רעטטּפש ןעּבָאה ןעטסימיטּפָא ,עכנַאמ ||
 .נערעלקרע ,עדער ס'ױדרָאנ ןּופ קורדנייא ןעשיגַארט םעד ןעכ|

 .ןײמעגלַא ןײז ּבילוצ ךיז טמהענ ןעהעזצרַאװש ןייז זַא ,גיד
 ןעמ ןָאק רעטנהעצ-רהָאי ריפ ךָאנ ,טנייה ,םזימיסעפ ןעכילטלעוו -
 רעלעזַאּב ןפיא עדער עשיאיבנ ס'ודרָאנ ןעצַאשּפָא טּכערעג -

 . ירּוטלוק רעצנַאג רעד יבג7 ייס םזימיסעפ ס'ױדרָאנ ,סערגנָאק
 יעגפיױרַא ךיז טָאה ,םוטנעדײ םעד יּבגל ייס ןוא טייהשטנעמ-
 יַארַאמ ענרעדָאמ, יד ןוֿפ לרוג רפד .טגיטכערעּב ירמגכ ןעזיװ -

 םעד ןעגיטשרעּביא טָאה דנַאלשטיײיד.רעלטיח םעד ןיא *ןעג -

 צז ,םזימיספפ - ןעטסגרע -
 טלעדנַאװרעפ סערגנָאק םעד טָאה סָאװ ,עדער ס'יודרָאנ = |
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 טימ ןערָאװעג ןעמונעגפיוא זיא ,לַאנּוּבירט ןעשירָאטסיה ַא ןיא
 ןעטַאגעלעד ףיוא רעטעּפש ןעטערט סע .לַאפייּב ןעשימרּוטש- ַא
 בושי רעשידיי רערעסערג ַא טניױאװ סע ּואװ ,רעדנעל עלַא ןופ

 ןּוא עגַאל רעשידיי רעד ןופ ןוּבשחו ןיד ַא ּפָא ןעּביג ײז ןוא
 ינּוא ןוא דנַאלגנע ןופ םהַאנסיױא טימ ,רעדנעל עדנעפערטעּב יד
 ןעשיטסימיסעפ ַא ןיא ןעטלַאהעג ןעטכירעּב עלַא ןענעז ןרַאג

 ןערָאװעג טרעדלישעג זיא םוטנעדיי.חרזמ ןּופ עיצַאוטיס יד ,ןָאט
 יעֹּב יד .טנעלע ןּוא תורזג ,תופידריןעסַאמ ןּופ טייק ןייא סלַא

 יװַא ןיא סָאװ ,דליּב עגיריורט סָאד טצנעגרעד ןעּבָאװ ןעטכיר
 /  .ערער ס'ױדוָאנ ןיא ןערָאװעג מלעטשעגרָאפ טפַאהרעטסײמ

 םיובנריב ןת ג ,רד :ןעטַארעּפער ןַאד ןעטלַאה סע
 :נירגעּב עדיײּב .(ךיריצ ןיפ) ןײ ט ש ּב רַצ פ דוד .,ר ד ןוא
 ,שרע רעד ,עגַארפנעדײי רעד יבגל גנוזײל עשיטסינויצ יד ןעד
 ןופ רעטײװצ רעד ,טקנוּפדנַאטש ןעלערּוטלּוק-לַאנָאיצַאנ ןּופ רעט

 ןיא טריזילַאנַא םיוּבנריּב ,ר ד ,ןעכילטּפַאשטריװ;לַאיצָאס !

 .ןיײז ןּוא םוילַאנָאיצַאנ ןעשידיי ןּופ תודוסי יד טַארעּפער ןייז
 --עיצַאזיליװיצ עשיאייּפָאריײא יד ,ּבַאטשסָאמ.טלעװ סניא גנולפטש
 יד (א :ןעטגעמעלע ייװצ ןופ טהעטשעּב -- םיוצנריּב טגָאו
 .לעפ ענעדישרעפ ייּב תופּוקּת-דּוטלּוק רענעגנַאגרעפ ןעטַאטלוזער
 יײמָאנָאקע ןעמַאזניימעג םעד ןּופ ןעטַאטלוזער יד (3 ןּוא ,רעק
 יד .,רעקלעפ עטריזיליויצ יד ןעשיװצ ןעּבעלנעמַאזוצ ןעש
 .נזעּב ַא רעּכָא ןיא טלעװ רעד ןיא ןעדײ יד ןּופ גנולעטש
 יָאיצידַארט:לַאנָאיצַאנ ענעגייא יד ןעריולרעפ ןעּבָאה ייז ,ערעד

 .רעּביא טשינ ןעּבָאה ןּוא ,ןעּבעל ןּוא רּוטלּוק ןופ ןעמרָאפ עלענ
 ןענעז סָאװ ,עמרָאפ עלערוטלּוק ןּוא עלַאנָאיצַאנ יד ןעמונעג
 טקרעמעּבנָא ָאד ןיא רעכלצוװ ,7פה:יךס םעד ןּופ אצוי-לעוּפ ַא

 יא ןעמהענ ןעדיײ יד סָאװ .טקנוטא םעד רעטנוא ןערָאװעג
 ןופ ןעמרָאפ עכילכעלפרעּביױא ,עכילרעסיוא ןיולּב ןענעז ,רעֶּב

 יא

289 ! 



 טכַאמ סָאװ ,םוטנעײפָארײא ןעזָאלסטלַאהניא ,ןעטקַאוטסּבַא ןַא

 .םּושממ ןּוא דוסי ןעכילקריװ ַא ןָא ,ןעטילָאפָאמסָאק רַאפ יז

 .עגױָאד יד ןרעדנע לַאקידַאר ןָאק םזינויצ רעד רָאנ טייקיד

 | 2 ,עגָאל
 ינָאק רעלעזַאּב ןפיוא ןעגַארפ עטסגיטכיװ יד ןּופ ענייא

 רַאפ םַארגָארּפ ןעלעיציפָא ןַא ןופ גנופַאש יד ןעװעג זיא סערג
 צג טביײײל ױוַא טשינ רָאג ןיא'ס ,גנּוגעװעּב רעשיטסינויצ רעד
 עשיטקַאט ןּוא עשיאײדיא עמַאזנײמעג ַא ןענופעג ּוצ ןעזעװ |

 .סינויצ.יבבוח ןיא עשיטסינויצ ענעדישרעפ יד רַאפ םרָאפטַאלּפ

 .;םַארגָארּפ עלעיצעּפס יד ,ןעגנוריּפּורג ןּוא ןעגנומערטש עשיט
 . טעּברַאעגסיוא םיחוּכו ןּוא ןעטַאּבעד עגנַאל ךָאנ טָאה עיסימָאק
 ינָאק םעד טגײלעגרָאפ טָאה יז ןעכלעװ ,ףרַואװטנע ןעגיטרַאפ ַא

 רעדע :חסונ ןעדנעגלָאפ טָאהעג סָאה ףרואװטנע רעד .סערג

 יט כע ר ַא קלָאפ ןעשידיי ן'רַאפ ןעפַאשעּב ּוצ טּבערטש םזינויצ
 .חסונ רעגיזָאד רעד .*לארשיץרא ןיא םײה עטרעכיזעג ךיל
 ןעּבָאה'ס רעכלעװ ןיא ,עטַאּבעד ערעגנעל ַא ןעפורעגסױרַא טָאה
 ױדנַאל .ר .ש ,רד ,(ןיו) קערָאמרַאמ רַאקסָא :טגילײטעּב ךיז
 .רד ,ןיװ) ץטסנימ רעדנַאסקעלַא .רד ,װעיק) ןיקצָאמ .? ,(ןיװ)

 סלַא טָאה יודרָאנ סקַאמ ,ערעדנַא ןּוא (ןלעק) רעמײהנעדָאּב .ם
 סעד טגידײטרעפ ןּוא טרירעפער עיסימָאק רעד ןּופ רעצױרָאפ
 זַא ,ןעטלַאהעג ןעטנענָאּפָא עכנַאמ ןעּבָאה ןעגעגַאד .ףרואװטנע
 .סָאד סױרַא טשינ טגָאז עיסימָאק רעד ןּופ ףרואװטנע רעד
 ,טַאַאטשנעדיי ַא ךָאד ןעגנַאלרעפ רימ ןּוא ,ןעגנַאלרעּפ רימ סָאװ
 .לעפ, טרָאװ סָאד ןעצּונעּב *ךילטכער, טָאטשנָא ןכל ןעמ לָאז
 ןעכילטַאַאטש םעד טכײרטשרעטנוא סע לַײװ ,"ךילטכער.רצק
 ןעסָאלשעג עטַאּבעד יד טָאה לצרעה .םזינֹויצ ןּופ טקנוּפדנַאטש

 ןערעװשעּב ּוצ ןיז ןײק טשינ טָאה'ס ןזַא ,גנורעלקרע ןַא טימ -
 רעגינעװ רעדָא רהעמ ַָא גילוצ גנורהיפ רעד וופ עגָאל יד
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 .רָאפ לצרעה טָאה סימָארּפמָאק סלַא ןּוא ,קורדסיוא ןעטריזיצערפ
 םעֶד טימ ,"ךילטכעריךי לט גע פ ע, :טרָאװ סָאד ןעגָאלשעג
 יג ָא רפ רע לע ן ַא ב רעד ןּוא ןעזעװעג םיּכסמ עלַא ןעּבָאה
 | ,גימיטשנייא ןערָאװעג ןעמּונעגנָא זיא םַאר

 .נעגלָאפ ָאלַא טָאֶה םַארגָארּפ רעלעזַאּב רעד
 * טסקעט ןעד

 אש עב ּוצ טבע רטש םזינויצ רע ד,
 ןילטנע פע ןַא קל ָא פ ןע שיד ײ ן'רַאפ ןצפ
 .ץרא ןיא ם ײה עט רעכיועג ךִי ל ט כ ע ר
 | - " ל א רשי

 ,נָאק רעד טָאה ,ליצ ןעגיזָאד טעד ןעכיײרגרעד וצ ידכּב'
 | :ןעלטימ עדנעגלָאפ ןעצונעּב ּוצ העדּב סערג

 טימ לארשי:ץרא ןיא עיצַאזינָאלַאק עדנעניד:קעװצ יד 4
 ,עדנעּבײרטעּברעװעג ןּוא רעקרעװדנַאה ,ןעֶטריװדנַאל עשידיי

 ןיא ןעדיי עלַא ןופ גנוגיניירעפ ןּוא גנוריזינַאגרָאז2 |
 םּכסהֹּב ,ןעטלַאטשנא ענײמעגלַא ןֹוא עגיטרָא עדנעכערּפשטנע
 | ,ןעצעזעגסדענַאל יד טימ

 ,סקלָאפ ןּוא .להיפעג- לָאנָאיצַאנ ןעשיריי ןּופ גנוקרַאטש יד 6
 ,ןייזטסּואוועּב

 :ער יד ייּב ןעמוקעּב וצ ידכּב ,טירש-סגנוטיירעּברָאפ 4
 .רעפ רעד רַאפ גיטיונ ןענעז סָאװ ,ןעגנומיטשוצ יד ןעגנוריג
 | | ,םזינויצ ןופ ליצ םעד ןופ גנוכילקריוו

 .געטניא םעד טשינ ןעדליּב ןעצַאזנעּבענ ריפ עגיזָאר יד
 .ײא ןענעז ייז ,םַארגָארּפ רעלעזַאּב ןֹופ לײטדנַאטשעּב ןעלַאר
 ,ָאלָאעדיא ןעקיד'רקיע םנּופ ןעגגורהיפסיוא עשיטקַארּפ ךילטנעג
 .ַא סלַא ןערָאװעג טלעטשעגפיונּוצ ןענעז ןּוא םַאוגָארּפ ןעשיג
 .סערגנָאק םניא ןעגנוטכיר ענערישרעפ יד ןעשיװצ סימָארּפמָאק
 שנּואװ ן'ֿפױא ןערָאװעג ןעמונעגנײרַא זיא טקנוּפ רעטשרע רעד
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 רע רינ ש .ס .מ .רד ןופ ןעליװ םער ןעגעג ןויצ:יבבוח יד ןופ
  דָאלָאק ּוצ טשינ ,ּפיצנירּפ ס'לצרעה ןעטערטרעפ טָאה רעכלעוו
 יטכער יד ןעמוקעּב טשינ טָאה'מ ןמז לֹּכ ,לארשי-ץרא ןיא ןעריזינ
 ײװ טָאה "עדנענידקעװצ, טרָאװ סָאד רעּבָא .סעיטנַארַאװג עכיל
 טייקכילגעמ עטיירּב יד ןעטסינויצ עשיטילָאּפ יד ןעּבעגעג רעד
 רעד .ןעליװ רעײז טױל 1 טקנוּפ םעד ןעריטערּפרעטניא ּוצ
 ןוא עיצַאזינָאלָאקנײלק רעשיטסינויצ:יבבֹוח רעד ןעשיװצ ףמַאק
 ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה םזינויצ ןעשיטילָאּפ ןעשינַא'לצרעה םעד
 זירק ןייז ןוא לצרעה םגה ,סערגנָאק ןעטשיע ן'פיוא ךיילג
 תעשּב .עגַאל יר טשרעהעּב ןוא טרינימָאד גידנעטשלופ ןעּבָאה
 רעד ןעגעװ טַא-עפער ןייז ןיא סָאה רע רינ שי .ס ,מ .רד
 ָאש יד ןעכָארטשרעטנוא רקיעּב עיצַאזינָאלָאק רעגיד'לארשי.ץרא
 .רד זיא ,ןעדָאטעמסטעּברַא עגיטציאזיּב יד ןופ יעטייז.ןעט
 ןעטערטעגפיוא (ועינישיק ןופפ ןה כ.ןײטשגרע3 בק עיר

 ,טגנַאלרעפ ןעּבָאה עכלעו ,ןויצ:יבבֹוח יד ןופ תּכיאּב רער סלַא
 יא טשינ ןפוא םושּב עיצַאזינָאלָאק עגיטציאזיּב יד לָאז'מ זַא
 יא יד יז טּפַאש תונורסח עריא עלַא ייּב לײװ ,ןעכערּברעט
 רעד רַאפ ןעגנוצעזסיוארָאפ עשיטילָאּפ ןּוא עלַאנָאיצַאנ עכילטנעג
 :עּב ןָא בֹהנָא ןּופ טָאה לצ רע ה .ס .גנוגעװעּב רעשיטסינויצ
 םער ןעשיװצ עיניל:ריישרעטנּוא עפרַאש ַא ןעהיצ ּוצ ךיז טהימ
 ןעשיטילָאּפ ןעינ םעד ןיא םוינויצ ןעשיּפָארטנַאיליפ ןעטלַא
 ,ירגעּב ַא ןעקיש טזָאלעג טשינ רע טָאה םעד ּבילּוצ .םוינויִצ
 .דלישטָאר דנָאמדע ןָארַאּב עודיה בידנה םּוצ עמַארגעלעט:סגנּוט
 .כער טזּומעג ךָאר ךיז טָאה רעקיטילָאפ-לַאער ַא סלַא לצרעה רעּבָא
 ןויצ-יבבוח יר ןּופ ןעגנּורעדָאפ ןּוא ןעגנּומיטש יד טימ ןענ
 ןעגיּברעפ םימעט עשיטקַאט ּבילּוצ יטּפָא רע טָאה רעבירעד ןוא
 זיא ,יקַאט םעד קנַאד ַא .עיניל,דיישרעטנּוא יד טסַאפעגּוצ ןוא
 וצ ןוא סערגנָאק םער ירמגל ןעשרעהעּב ּוצ ןעגנולעג ן'לצרעה

 לא
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 ןעשיווצ ,עיצָצזיגַאנרָאיטלעװ עקרַאטש עכילטייהנייא ןַא ןעפַאש
 העש יפל וזיא ןלצרעה ןּוא עיציזָאּפָא רעשיטסינויצ.יבבוח רעד
 .ינָאלָאק ןּופ םינינע יד .סימָארּפמָאק ַא ןערָאװעג ןעסָאלשעג
 יֹּבַא ןערָאװעג ןעּבעגעגרעּביא ןענעז ץראה בושי ןוא עיצַאז
 .ַאק ,ץטגימ ,רערינש) רעדילגטימ 5 ןופ .עיסימָאק רערעדנוז
 ןענעז םעד ץָארט (סוּבמַאּב ןוא- (דנַאלגנע) ןייטשנעּבור ,ַאקנימ
 יבנל טמיטשעג שירענגעג רעטייװ ןעּבילּבעג ןויצ:יבבוח עכנַאמ
 טָאה רעכלעװ ,סוּבמַאּב ןעזעוועג זיא ייז ןופ רענייא ,ן'לצרעה
 קנַאּבילַאינָאלָאק רערעדנועּב ַא רַאפ טריטינַא ךילטפַאשנעדייל
 | ,ןויצ:יבבוח יד ןופ

 ןעמעלּבָארּפ עלענָאיצַאזינַאגרָא יד רעּביא
 .;וד טַאקָאװדַא טרירעפער גנוגעװעּב רעשיטסינויצ רעד ןּופ |

 על עיצ נַאני פ יד ןעגעװ ,ןלעק רע מײהנעדָאּב 9
 רעניא טרירעפער גנּוד נֵי רג.קנַא ב רעד ןּוא ןעגַארפ

 .ײטעּב ךיז טָאה רעכלעװ ,ןעטסינויצ עשטייד עטסטלע יד ןופ
 סע ָאמ ,מ ץנערעפנָאק רעציװָאטַאק רעד ןיא ךָאנ טגיל
 ןָאזספלָאװ דוד :ךיז ןעגילייטעּב עיסּוקסיד רעד ןיא -,(ץיװָאטַאקו
 (ןיװװ רענײטש-קרָאי .ה (ךיריצ) ןייטשּברַאפ .ד .רד ,(ןלעק)
 ,(ָאקרַאכ) ווָאקינשָאּפַאלש ,רד ,(דַארגטעּבַאזילע) ןיקמָאיט ,וו
 ,ערעדנַא ןוא (גָארּפ) ַאקנימַאק ,ַא ,רד רעניגַאר

 סָאה סערגנָאק רעלעזַאּב ןעטשרע םעד ףיוא ןיוש
 לשעגרָאפ גרובלעדײה ןופ אריּפַאש ןַאמרעה ,פ א ּרּפ
 רנָאפ לַאנָאיצַאנ ןעשיד ײ ַא ןופ גנודנירג יד ןעג
 ץרא ןיא ןעדָאּב ןעפיוק ּוצ ידכּב ,דלעג ןעלמַאז לָאז רעכלעװ
 .קלָאפ ןעשידי ןעצנַאג ם'נופ םוטנעגייא גיּביא ןַא סלַא לארשי
 ן'םיוא ןעזעװעג ןיא ןויצ.בבוח רעטלַא ןַא ,ָאריּפַאש ,פָארּפ
 טהימעּב רע ,ןעטלַאטשעג עטסטנַאספרעטניא ןּופ ענייא סערגנָאק

 . ,יבבוח יד ןעשיװצ םולש ןעכַאמ וצ לעזָאּב ןיא קרַאטש ךיז |
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 .נוא ןַא ןעזעװעג ןיא'ס ,ןעטסינויצ עשיטילָאּפ יד .ןּוא  ןויצ
 אריּפַאש .פָארּפ תעשּב ,טנעמָאמ רעשיטַאמַארד ,רעכילסעגרעפ
 :עגפיוא טָאה ןיא ענובירט-רענדער רעד יב ןענַאטשעג זיא
 ןוא דנַאה עטכער יד ןעּביױהּוצפיוא ןעטַאגעלעד עלַא טרעדָאפ
 "נינימי חַּבשִּת ,םילשורי ךהכשא סא, :ןערעװש וצ

 ןעטשרע ן'פוא ןעמ טָאה דנָאפ:לַאנָאיצַאנ טעד רעסיוא
 ,ןצטקעיָארּפ ענעדישרעפ ערעדנַא ךָאנ ןענָאלשעגרָאפ סערגנָאק

 טפָא ןוא ןעסערגנָאק עגידרעטעּפש ףיוא טשרע ןענעז עכלעוו
 .ןערָאװעג טכילקריװרעפ םרָאפ רעטריציפידָאמ ַא ןיא

 ינַאהעּב ןעמ טָאה סערגנָאק ןּופ סּולש םייּב טעמִּכ ןיוש

 ןעטסינויצ.רוטלוק יד .תד ןוא רּוטְלּוק ןופ ןענַארּפ יד טלעד

 ךילרהיפסיוא  ךיז לָאז סערגנָאק רעד זַא ,טגנַאלרעּפ ןעּבָאה
 .רעשיאערּבעה ןּופ ןעמעלּבָארּפ יד טימ ןעגיטפעשעּב טסנרע ןוא
 .צמורפ יד ןעּבָאה ןעגעגַאד ,רוטלוק ןּוא ריטַארעטיל ,ךַארּפש

 עטיורג ַא סערגנָאק ן'פיוא ןענדרָאנײא טלָאװעג ןעטסינויצ

 יד םזינויצ םּוצ ןעהיצוצ לָאז סָאװ ,עיצַאטסעפינַאמ עזעיגילער

 .עג טשינ ךיז ןעּבָאה םינינע עדייּב ,ןעסַאמ עשיסקָאדָאטרָא

 רַאפ .םיכוסכס ןּוא ןעפמַאק עפרַאש ןָא ןעגינייארעפ טזָאל
 טָאה רע ,ךילנייפ רהעז ןעזעװעג ךַאז עצנַאג יד ןיא ן'לצרעה
 ןעטיײקירעװש ןּוא ןעצַאזנעגעג יד ןַא ,ןעזָאלּוצ טלָאװעג טשינ
 ןערעװ טפיטרעפ ןּוא טרעסערגרעפ ךָאנ ןעלָאז סערגנָאק ם'נופ

 .ילָאּפ.לַאער רעד ,לצרעה ,ןעגַארפיעיגילער-ןוא.רוטלּוק יד ךרוד
 ןעפַאש ּוצ טהימעּב תווּכ עלַא טימ סלָאמַאד ךיז טָאה רעקיט
 ןעטעטילַאער עשימָאנָאקע ןוא עלענָאיצַאזינַאגרָא ,עשיטילַאּפ

 ןוא סעדער עשיגָאלָאעט-גיטסײג יד ןעטלַאהעג טָאה רע ןוא
 .טסולרעפטייצ ןעכילדעש ןּוא ןעגיסילפרעּביא ןַא רַאפ םיחוכו
 טזָאלעג תד ןּוא רוטלוק ןינע םעד רע טָאה םעד ּבילֹוצ

= 
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 ם'נופ  הליענ עמַאס רעד רַאפ ,ץרוק ןוא לענש ןעגידעלרע
 יב ,סערגנָאק

 יע רה ע ,מ .רד טרירעפער עגַארפ:רּוטלוק רעד  ןעגעוו
 גימיטשנייא סערגנָאק רעד טָאה גָאלשרָאפ ןיז ףױא ,זײרּפ
 .לּוש ןעשיאערּבעה םענײמעגלַא ןַא ןעדנירג וצ {א :ןעטָאלשעּב
 .רוטַארעטיל עשיאערּבעה עליּבַאטס ַא ןעפַאש ּוצ (ב ןייארעפ
 ,הדּוהי.ןּב רעועילא ןּופ ןעהעטשעּב ףרַאד עכלעוװ ,עיסימָאק
 ,מ .רד ןּוא אקנימַאק .א .רד ,ָאלָאקעס םּוחנ ,םעה דחא
 | ,ןײרּפנערהע

 טָאה ,םוטנעדי עזעיגילער סָאד ןײז וצ סיפמ ידּכ
 ןּופ גנוטירגעּב רעד ךָאנ) סערגנָאק ןופ סולש םייַּב לצרעה
 עלעיציפָא ןַא ןעּבעגעגּפָא (ןהֹּכ .רד רעניּבַאר רעלעזַאּב םעד
 ןּוט טשינרָאג טעװ םזינויצ ר ע ד,זַא ,גנּורעלקרעד
 ירעּב י א עזעיגילער יד ןעגע ג זיא סָאװ
 םיניא לײט זיא'ס ןעכלעװ ןּופ ןעגנּוגײצ
 | .""ם וטנע ד"ײ

 יַאזיװָארּפ ַא ןעטָאלשעּב טָאה - סערגנָאק רעלעזַאּב רעד
 טימ עיצַאזינַאגרָא רעשיטסיניצ רעד ןּופ טוטַאטס } ןעשיר
 עניילק טימ ןענעז עכלעוו ,ןעגנּומיטשעּב עגיד'רקיע עדנעגלָאפ
 ןּופ דילגטימ ַא סלַא ,ןעּבילּבעג גיטליג גנַאלנערהָאי ,םייוגע
 סָאװ ,רעדעי טכַארטעּב טרעװ עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד
 ןעכילרהעי ַא טלהָאצ ןוא םַארגָארּפ רעלעזַאּב םעד טנעקרענַא
 ןעשיאערבעה ןעטלַא ןַא טול טָאה'מ ןעכלעװ ,רעייטש .ײטרַאּפ
 קנַאופ } טפערטעּב לקש רעד ,"ל ק ש, ןעמָאנ ַא ןעּבעגעג עּבטמ
 .לקש 100 .װ .זַא ןּוא ןיורק עשיכיירטסע 1 ,קרַאמסכייר 1)
 סערגנָאק רעד סערגנָאק םּוצ טַאגעלעד ַא ןעלהעו רעלהָאצ
 טלהעװ רע ,גנוגעװעב רעד ןופ ץנַאטסניא עטשרעביוא יד ןיא
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 שהעטשעּב רעכלעװ .טצ טיטָאק טנָאיצ קא :גנוטייל יד
 .סנָאיצקַא ןּופ רעדילגטימ 5 סנעטסנעדנימ ,רעדילגטימ 3 ןופ
 יד ךיז טנופעג סע ּואװ ,ןי װ ןיא ןעניואו ןעזּומ טעטימָאק
 -י ,גנוגעװעב רעד ןופ עלַארטנעצ

 ויא טעטימָאקסנָאיצקַא ןּופ ןעט גע דיוע רע םּוצ
 גנומיטש רעגיד'תובהלתה ַא ייּב גימיטשנייא ןערָאװעג טלהעוועג

 .סנָאיצקַא ןערעגנע (רעניװ) םעד ןיא .לצ ר עה .ט ,רד
 ,רערינש .מ .רד ןיירַא ן'לצרעה רעסיוא ןענעז טעטימָאק
 .ןתנ .רד ןּוא יקצ ענע מערק .י ניא ,שע ק ָא ק ,א ,רד
 םיא טָאטשנָא ןּוא טגָאזעגּפָא ךיז טָאה םיוּבנריּב ,םיוּבנריּב
 רעּבָא זיא רעכלעװ) .ץני מ .א .רד ןערָאװעג טלהעװעג ןיא
 (עיצַאזינַאגרָא רעשיטסיניצ רעד ןּופ ןעטערטעגסױרַא דלַאּב
 ךיירטסע ןּופ :ןײרַא ןענעז טעטימָאקסנָאיצקַא ןעסיורג םעד ןיא
 ,סיקרָאק .רד ןוא ץלַאז .רד עיצילַאג ןופ ,דלעפנרָאק .ש .רד
 דרַאנרעּב ךײרקנַארּפ ןופ ,רעגּבע ריאס .רד אניװָאקּוּב ןופ
 ןופ ,רעמײהנערָאּב .רד ןּוא ףליר .רד דנַאלשטײד ןּופ א'רָאזאל
 ינרעּב-ןהֹּכ ,רד ,םַאטשלעדנַאמ .רד ,רעװָאליהָאמ ברה דנַאלסור

 ןוא עמּפיל .ק .רד עינעמּור ןּופ .יקסוָאניסַאי ,װדַא ,ןייטש
 .לעּב .ג ,סָארּפ עיברעס ןּוא עירַאגלוּב ןּופ .סעלעניפ לאומש
 ןיא רעצעלפ טשער רעד .רַאהַאּב בקעי טנעירָא ןּופ ,יקטװָאקי

 ,לארשייץרא ןּופ רעטערטרעפ יד רַאפ ןערָאװעג טריוװרעזער

 ץכָאנ טשרע טפרַאדעג ןעבָאה סָאװ ,אקירעמַא ןּוא דנַאלגנע
 : טז .ןערעו טלהעװעג סערגנָאק

 ,גנומיטש רעכילרעייפ ַא ןיא ךיז .טסילש סערגנָאק רעד

 טימ לצרפה טרעלקרע עדעריסולש ןײז ןיא ,טסוגױא 21 םעד

 טָאה סערגנָאקיןעטסיניצ רעטשרע רעד ןַא ,טײקנ:עדירפוצ

 ,טגעלעג םיא ףױא טָאה'מ עכלעװ ,ןעגנונפָאה יד טליפרעד |
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 םעד ןעריזילַאער ּוצ ידכּב ,ןעטעּברַא רעטיײװ ןעמ ןומ טציא

 | ,םזינויצ ןופ ליצ
 -עגרעסיוא ןעזיװעגסױרַא סערגנָאק ן'פיוא סָאה לצרעה

 רָאנ .ןעטײקגיהעפ עשיטילָאּפ ןוא עשירָאטַאזינַאגרָא עכילנהעוו
 .רעפ ןייז טימ סערגנָאק רעלעזַאּב רעד טָאה םעד קנַאזַא
 יעג לעטשעגנעמַאזּוצ ןעגיכַארּפשנעדישרעּפ ןּוא ןעגיטרַאנעדיש
 .ןעהעזסיוא ןַא ןעמוקעּב ןּוא םּורָאפ ןעכילטייהנייא ןַא ןעפַאש
 ןוא רעלופטכַאמ ןייז טימ .טנעמַאלרַאּפ ןעשיאעּפָארײא'נַא ןופ
 רַאפ ןענישרעד לצרעה ןזיא טיײקכילנעזרעּפ רעקרַאטש .ןעליװ
 . .טלַאטשעג עשיאיבנ עכילשטנעמרעּביא ןַא יװ ןעטַאגעלעד יד

 -עגפיױא יד טשרעהעּב טָאה קילּב רעשיטַאטסעיַאמ ס'לצרעה

 ,ליװ גנ ַאז לאושי רעקיטּפעקס רעד ,עסַאמ-סערגנָאק עטגער
 ַא יװ טרעטסײגעּב ןעגנַאגעגמּורַא סערגנָאק ן'פיוא זיא סָאװ
 .תרדה יד, :רעטרעװ עדנעגלָאּפ טימ ן'לצרעה טּבײרשעּב ,דניק
 יװ ,רעסערג סיוא טהעז רעציזרָאפ ם'נופ טלַאטשעג עגידמינּפ

 טרָא ןייז ןּופ ףיא טהעטש רע תעשּב ,ןתמַא רעד ןיא ןיא ױ
 .ַאלפ ענײז ןּופ קּוק ן'טימ גנולמַאזרעפ יד ְךרּוד טגנירד ןוא
 עגילָאמַא יד ןיפ ןעּוטַאטס יד טנהָאמרעד רע ,ןעגיוא עגימ

 ַא ןיא .סמואעזומ ערעזנוא ןעצופעב סָאװ ,םירסיק עשירושַא
 ידער עכילטפַאשנעדײל ןּופ טערוטשעג טרעװ סָאװ גנולמַאזרעּפ
 סָאֹװ ,טיײקגיהּור ןײז טימ ןרעדנואװעּב ּוצ לצרעה ןיא ,רענ

 .סיוא ןיא טייקיסעמעג ןיז טימ ןּוא ןערעטשעצ וצ טשינ ןיא
 ַא רעדָא קוק ַא טימ רָאנ ּוליִפַא רעדָא טרָאװ ַא ן'טימ .קורד
 יד ןערעטש סָאװ ,יד ןיא רע טמיױצ לעקעלג ןופ גנולק
 : | ."גנונדרָא

 רעטנענ לָאמ ןעטשרע םּוצ ,סערגנָאק ן'פיוא טָאה לצרעה |

 טקַאטנָאק ןעכילנעזרעּפ ַא ןיא .םוטנעדיי עשיסּור סָאד טגעקועד
 ןיקשיסוא ,מ ,מ ,גרעּבדלָאג ,ל .י ,יקסװָאניסַאי ,םַאטשלעדנַאמ טימ
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 ןּוא עגיטסיײג יד ,ןעטנעלַאט יד רע טרעדנואוועפ  ,ערעדנַא ןּוא
 ןעשידּו.שיסּור .םעד ןּופ טײקפײר עלערוטלוק . לַאנָאיצַאנ
 יי | יה /  ןעשטנעמ

 .סערגגָאק רעלעזַאּב רעד זיא רעמהענלײטנָא יד רַאפ =
 .םידרפס ,ןעדי:ברעמ ןוא :חרזמ : ךילסעגרעפנוא ןעּבילּבעג

 .ןיטסיכרַאנַא ןּוא םיתּבילעּב ,ןעטסיאעטַא ןוא ןעסקָאדָאטרָא
 ,ןעטסילאיצָאס ןּוא עכילרעגריּב ,םירחוס ןּוא רעלעטשטפיוש
 רעד ּוליפא .ךַארּפש-ויצ עמַאזנימעג ןיא ןענופעג ןעּבָאה
 ,ס עה ד ח א  רעקיטּפעקס ןּוא טסילַאנָאיצַאר רעשיטירק
 טוײלרעד טשינ טעװ פארשי זַא ,טרעלקרע טָאה רעכלעװ
 קרַאטש זיא ,םיאיבנ ךרוד רָאנ ןעטַאמָאלּפיד ןרוד ןערעװ
 ןּוא גנומיטש רעשיטסַאיזוטנע רעד ןּופ ןערָאװעג טסולפנייאעּב
 ןּופ קנעדנָא םעד, .סלַא סערגנָאק רעלעזַאּב ןעגעװ טּביירש רעה

 ןּופ עטײרּפשעצ ןוא עטייזעצ יד ,עלַא יד ןעװ ,העש רעסיורג רענעי
 ןוא רעדנעל עלַא ןופ ןעמּוקענפיונּוצ ךיז ןענעז לארשי סָאטש

 עגילײה טימ לּופ ץרַאה ַא טימ ,רעדירּב יװ ,ןענַאטשעג ןענעז

 ."ןעלהיפעג
 סיורג רהעז ןעזעוועג זיא סערגנָאק ןופ קּורדניײא רעד יב
 יד ּוליפַא ,עסערפ עשידיי יד .טלעװ רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא

 .ןעגיטכעמ םעד רַאפ ץרא ךוד ןעמוקעּב סָאה עטרילימיסַא
 רעד ןיא ךיוא .סערגנָאק רעלעזַאב ם'נופ ןַאלע ןעשירעפעש
 .רַאטש ַא סערגנָאק רעד טכָאמ טלעװ רעשיאעּפָאריײא ,ךילטסירק
 ינָאק םניא זַא ןעקרעמעּב ָאד ןעמ ףרַאד ,בגא .קורדנייא ןעק
 .ילטסירק ענעדישרעפ טסעג סלַא טגילײטעּב ךיז ןעּבָאה סערג
 .װ .רד דניירפןויצ עטנַאקעּב יד יװ ,ןעטייקכילנעזרעפ עכ

 יָארְּפַא .סּויס פ ע 7 .רד ןוא ןַאניד ירנַא ורע לכ 3 ה

 וצ ךיז טהימעּב רעכלעװ .דנַאלשטײד ןּופ חֹלג רעשיטנַאטסעט/
 .רעינעמרַא יד ןוא ןעדײ יד ןעפלעה

 י-

208 



 .ַאב םנּוס גנוטיידעּב עשירָאטסיה יר זיא סיורג גירלַאװעג
 לָאמ ןע טי װ צ םוצ םוטנעדיי סָאר טָאה רע .סערגנָאק רעלעז
 עטשרע סָאד ."טייהיירפ רעד וצ ָאהטעג ןופ, טרהיפעגסױרַא
 .גַארפ רעד ןּופ עיצַאּפיצנַאמע רעד ךרור ןעהעשעג סָאד זיא לָאמ
 ן'פױא ןעמּוקעגרָאפ סָאד ןיא טציא ןוא עיצולָאװער רעשיזיוצ
 .עג טָאה טכער טימ .עיצַאּפיצנַאמעַאטיוא ןופ געװ
 ל עז ַא ב :.וָאנּבּור .ש רעקירָאטסיה רעשידיי רעד ןעּבירש
 ןופ דניו יד טפיוק עגסיוא סט ָא ה 1897 ןופ
 רעשינָאעלָאּפַאנ רעד טָאה 1807 רהָאי םניא "180 זירַאּפ
 ,(עיצַאנ ןייק טשינ ןעגעז ןעדיי זַא ,טרעלקרע ןירדהנס

 .עּב םּוטנעדיי סָאד ךעלדנע טָאה סערגנָאק רעלעזַאּב רעד
 .ַאּב טימ ךערּפשעג .ןייז ןיא טָאה לצרעה סָאװ ,םעֶד ןופ טיירפ
 טייז,) ןעריי ןופ קילגנוא עטסערג סָאד סלַא טרעלקרע שריה ןָאר
 .היפ עכילטייהנייא ןייק טשינ רימ ןעּבָאה רהָאי טנעזיוט ייווצ

 | : | | ,'קיטילָאּפ ןּופ גנּור
 רַאפ רוסי םעד טגיילעג טָאה סערגנָאק רעטשרע רעד

 וזיּב ןעּבעל ןעשידיי ם'נופ גנוריזיטַארקָא מע ד רעד
 ןעטלַאטשנַא עשיריי עלַא ןיא ןּוא זוליהק יד ןיא ןעּבָאה טציא
 ןעמ טָאה לָאמ ןעטשרע םוצ .ןעלּבַאטָאנ ןּוא םיריבג טשרעהעג
 ּוצ ןּוא ןעקריוווצטימ טייקכילגעמ יד ןעּבעגעג דיי ן'טושפ םעד
 טָאה'מ .,טעּברַא רעשיטילָאּפ-ךילטפַאשלעזעג ַא יב ןעדיישטנע
 רעד וצ טכער;להַאװ סָאד ןעבעגעג עסַאמ-סקלָאפ רעשידיי רעד
 ןעיובוצפיוא ןעפורעּב זיא סָאװ ,ץנַאטסניא רעשידיי רעטסכעה-

 יי ,הכולמ ןּוא המּוא עשידיי יד
 גנורנעװ תעשירָאטסיה ַא טיידעּב סערגנָאק רעלעזַאּב רעד

 עײנ ַא טנעפע רע .ןעּבעלתּולג ןעגירהעי:2000 םעד ןיא
 ןיא ןּוא ?ארשיץרא ןיא סנַאסענער ןעלַאנָאיצַאנ ןּופ הפּוקּת
 | .ַארָאּפסַאיד רעד
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 הפוקת-םמַאק עשיאָארעה יד (1

 הפּוקת עײנ ַא ןָא ךיז טבױה סערגנָאק רעלעזַאּצ ן'כָאנ

 ,ײרעּבָאהּביל-ןיצ עטלַא יד רהעמ טשינ זיא'ס .םזינויצ םניא
 ארומ טָאה ןּוא םיבידנ ןּוא םידיגנ ייּב דסח טכּוזעג טָאה סָאװ
 ןעשידיי ןיא טָאה רעכלעװ ,ןעדעי טימ ןעּפעשטרעד ּוצ טַאהעג
 טימ .דלעג לעסיּב ַא רעדָא טכַאמ לעקיטש ַא טַאהעג ןעּבעל
 רעלעזַאּב םנּופ םיחי"ש יד טציא ןעוּורּפ ףמַאק ןעשימרּוטש ַא
 ןוא חרזמ ןיא ,םּוטנעדיי עצנַאג סָאד ןרעּבָארעד ּוצ סערגנָאק

 עש יטנַא מ ָא ר - ש יא ָא ר עה יד יאס .ברעמ
 ,םזינויצ ןעשינַא'ל צר עה םנו פ הפוק ת
 ,סערגנָאק רעלעזַאּב רעד ךיז טָאה ,טריזיװארטמיא םגה :

 ןּוא טומ ןלצרעה רָאדָאעט טיג סָאד ,ןעּבעגעגנייא דנעצנעלג|
 טליופרעפ ןיא סָאװ ,ץלַא ןעגעג ןעפמַאק עגידרעטייוו ּוצ חּכ
 טימ לּופ זיא לצרעה ,ןעּבעל ןעשידיי םניא טרירענעגעד ןּוא
 .נָאק רעֶלעזַאּב רעד, רּוׁשָארּב ןייז ןיא ,םזימיטּפָא ןוא ןעּביולג
 ,גנונפָאה יד םיוא רע טקירד (1897 ףוס ןענישרע) "סערג)
 ,"לעוַאּב ןיא; .טוײלעג ןייז עגַארפנעדײ יד טעװ דלַאּב זַא
 ,1897 רעּבמעטּפעס 3 ןּופ רעכיּבגָאט ענייז ןיא לצרעה טּביײרש ,
 סָאד גָאז ךיא ןעװ -,הכולמ עשידיי יד טעדנירועג ךיא ּבָאה,
 ןיא .ןעטייז עלַא ןופ טכַאלעגסױא ךימ ןעמ טלָאװ ,ךילטנעפעה
 סָאד עלַא ןעלעװ רהָאי גיצפנימ ןיא סנעטסטעּפש .,,רהָאי ףניפ ,

 | | - ,"ןייז הדומ
 עשיגרענע ס'לצרעה טציא טהעג ןעגנוטכיר יירד ןיא

 . עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ יוּבפיוא (1 : טייקיטעטי
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 ועד ןופ גנּוטַאש (3 ןעגנולדנַאחרעּפ עשיטילָאּפ-שיטַאמָאלּפיד 62
 .קנַאּב-לַאינָאלָאק רעשידיי

 .יװיטְקַא עסיורג ַא ןָא ךיז טּביױה סערגנָאק ץכָאנ ףֹּכיּת
 .יירעפ ךיז ןעפַאש לָארעּביא .ןעהייר עשיטסינויצ יד ןיא טעט |
 .ָארּפ רעֶלעזַאּב, םעד ןענעקרענָא סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא ןוא ןענ -

 .ַא טימ דנַאל ןייק ןּוא טָאטש ןייק ָאטשינ טעמּכ זיא'ס ,יםַארג
 טשינ לָאז גנּוגעװעּב עשיטסינויצ עיײנ יד ּואװ ,בּושי ןעשידיי

 יד .רעגנעהנָא ןּופ להָאצ ערענעלק רעֹדָא ערעסערג ַא ןענּופעג
 ,עסַארטסנעקריט רעד ףיוא ,ןיװ ןיא עלַארטנעצ עשיטסינויצ
 .ָאיצַאנ םעד ןּוּפ ריטרַאװקטּפױה ַא ןּוא טקניּפלעטימ ַא טרעװ
 תולאש עגילהעצנוא ,ףירּב רעטרעדנוה ,םוטנעדיי;טלצװ ןעלַאנ

 .ךָאװ ייּב ךָאװ ָאד ןעריסַאּפ תונעט ןּוא תוצע ,תֹובּושּת ןוא
 ןיו ןיא טָאה קלָאפ עשידי עטײרּפשעצ ןּוא עטייזעצ סָאד
 רעכלעװ ,רטנעצ ןשיטילָאּפ .לַאנָאיצַאנ ַא ןעמוקעּב גנילצולּפ
 .געדיזערפ ןעטריטנעלַאט ןּוא ןעקרַאטש ן'כרוד טריפעגנָא טרעװ
 ןעסיורג רהעז ַא .טעטימָאקיסנָאיצקַא ןעשיטסינויצ ןּופ ןעט
 יז .'טל ע װ יד, טגנערּב גנוגעװעּב רעגנוי רעד רַאפ ןעצּונ
 .רָאפ ןעכיַירגיז םעד ןוא ןעּבעֶל סָאד ךָאװ עדעי ּפָא טלעגימש
 ןיא ןעסַאמ עשיטסינויצ יד טגיניירעפ יז ,םזינויִצ םנופ שרַאמ
 ןעגנּולמַאזרעפ רעּביא ןעטכירעּב טיג יז ,להיפעג ןּוא קנַאדעג
 ןוא ןעלקיטרַא עכײרטסײג ןיא טכיילעּב ןּוא ןעצנערעפנָאק ןוא
 שיטסילַאנרושז .םוטנעדיי ם'ניא רָאפ טמּוק סָאװ ,ץלַא ןעציטָאנ
 .,ער טנעכײצעגסױא ןעזעװעג *טלעװ יד, ןיא שירַארעטיל ןוא
 'טלעװ רעד, ןיא ךיז ןעקּורד 1898 רהָאי םעד ךשמּב .טריגַאד
 .ד 'לָאג יד, (1 :ןעגניפַאש עשירַארעטיל עלופטרעװ יײװצ
 םנּופ ןעּבירשעג ,ןעדי ענרעדָאמ ןענעװ ןַאמָאר א "סדליש
 ס ָא ד, (2 ןוא עדערװ ךירדירפ טשריפ ןעשיטסינויצ:ָאליפ
 עיינ סָאד, ,לצרעה ,ט ןופ קיטש-.רעטַאעט ַא "ַאטעהג עײג
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 1898 רהָאי םעד ןשמ1ּב ןערָאװעג טרהיפעגפיוא זיא *ָאטעהג

 | .טעטש-ערעדנַא ןיא ןוא ןיװ ןיא
 "טלעװ יד, טעּברַא ,גנוטײרּפשרַאּפ רעסיורג דיא ץָארט |

 רעד ןּופ טקעד לצרעה ןעכלעװ .טיציפעד ַא טימ רדסצ ךָאנ

 טײקנעּבעגעגרעּביא רעכילנהעװעגרעסיוא ןַא טימ .שַאט רענעגייא

 טײצ ,דלעג ןייז גנּוטײצ רעגיזָאד רעד רַאפ בירקמ לצרעה זיא

 "עסערּפ רעיײרפ רעײנ, רעד ןּופ רעמיטנעגייא יד .תוחּכ ןּוא

 רע זַא ,ןלצרעה ןופ רדסּכ ןעגנַאלרעּפ רעכַאּב ןוא טקידענעּב

 "עסערפ עײרפ עײנ, יד ,"טלעװ רעד, ןופ ןעגָאזּפָא ךיז לָאז

 רעטעּברַאטימ:טּפױה ריא ןַא ,ןעגָארטרעּפ טנָאקעג טשינ טָאה

  טָאה טגעמָאמ ןעדעי ןוא םזינויצ ןּופ רערהיפ רעד ןייז לָאז
 .טכירש יײס ןיא סָאװ ,עלעטש ןײז ןערילרעפ טנַאקעג לצרעה
 עטסעּב יד ןּופ ענײא ןעזעװעג ?לעירעטַאמ ײס ןוא שירעלעטש

 םעד טימ ףכנַאק רעד .עסערּפ רעניװ רעד ןיא עטסנעש ןּוא
 רעיײנ, רעד ןּופ םיִּתּבילעּב יד טימ ןּוא סיציפעד.*טלעוװ,|

 .ןעװרענ עגידלַאװעג טסָאקעגּפָצ ן'לצרעה טָאה "עסערּפ רעיירפ

 רענעי ןּופ "רעכיּבגָאט, יד תודע ןעגָאז םעד ןעגעװ .תוחוּכ

 יװ דימ ןיּב ךיא, :ל?צרעה טּבײרש 1897 רעּבָאטקָא ןיא ,טײצ
 ןּופ טרעטַאמרעד ןיוש ןיִּב ךיא, :1897 רעּבמעװָאנ ןיא ."ןקז ַא

 דימ ןיּב ךיאא ;1898 ץרעמ ןיא 'תוגאד ןּוא תומהלמ עלַא

 .עמרעפיטַאװירּפ ס'לצרעה ."גנונדרָא ןיא טשינ זיא ץרַאה סָאד

 טּביײרש ,"ןענעז רימ, .גָאט ןעדעי טימ רעגיצניװ טרעװ ןעג

 ,נַארּפ רעד ןּופ ןעטַאדלָאס יד יװ, .רעכיּבגָאט ענײז ןיא רע

 ,"סעװרָאּב ןּוא טעקַאנ ןעפמעק ןעזומ רימ ,עיצולָאװער רעשיזיוצ |
 .עװעּב רעד ידכּב ,גיטיונ ןענעז סָאװ ,רעדלעג יד ןעלהצפ סע

 .ףמַאקןוחצנ םעד רַאפ עזַאּב עלעירעטַאמ יד ןעּבעג וצ גניג
 ץרעמ 26 םעד לצרעה טּבײרש ,;"ןעפמעק רעטײװ ךָאנ זומ ךיא,
 ַא ןעּבָאה רעּבָא ףרַאד ךיא .ץלָאה ןופ דרעװש ט טימ} ,1892

302 



 ,גנוטייצ עסיורג ַא ןעּכָאה ףוַאד ךיא ,להָאטש ןּופ דרעוש
 ךיז ןעפַאשרעפ ּוצ ,קיטילָאט ןעכַאמ ּוצ ףליה ריא טימ ידכּכ
 עניימ ןיא טַאהעג טלָאװ ךיא ןעװ .ןעגנּודניּברעפ ןּוא דניירפ

 ןוטעגפיוא ךָאד ְךיא טלָאװ ָאט ,'עסערּפ עיירפ עינ, יד דנעה
 ןוא ,זָאלפליה ,טרעטַאמעגּפָא ךיא ּביײלּב ,ױזַא ןּוא .רעדנּואוװ

 :-רוארעפ ,ךַאו עכילקערש ַא ןיא'ס ,טרָא ןופ טשינ ךימ רהיר

 ךיז רַאפ טָאה ןעמ תעשּב ,טײקיזָאלטכַאמ ףיוא ןייז ּוצ טלייט
 .ןײא ןעּבָאה ףרַאד ךיא .ןעגעװ ערָאלק ןוא רענעלּפ עיונעג

 םיא ןָאק ךיא ןּוא גנוטײצ-גָאט רעסיורג ַא רַאפ ןעדלוג ןָאילימ

 .כיװ ךילנהעװעגרעסיוא ןעגיזָאד םעד רַאפ ןעמוקעּבסױרַא טשינ
 ."ןןעוהָאי יװצ יֹוזַא ןיוש ךיז טטעלש סָאד ,ןינע ןעשידיי ןעגיט'

 *רע ךיז טָאה לצרעה רעכלעװ ףיוא ,טײקכַאװש יד רעּבָא
 .רעפ טשינ ללכּב ןיִא ,"רעכיּבגָאט, עטַאװירּפ ענייז ןיא טּביול
 סָאד ,גנּוגעװעּב רעד ןּופ גנורהיפ רעכילגעט:גָאט ןייז ןיא ןַאה

 תמשנ רעד ןיא רָאפ טמוק סָאװ ,טסואװעג טשינ טָאה קלָאפ

 טשרעהעּב חֹּכ ןוא ןעליװ םענרעזײא'נַא טימ .רערהיּפ םנופ

 .סְנָאיצְקַא רעניװ ןופ רעדילגטימ יד ,ןעמעלַא ןּוא ץלַא לצרעה

 רעּבָא ,ןעטסינויצ עטּוג ,קעס ילּב ,ןעזעװעג ןענעז טעטימָאק
 .טשינ יז ןעּבָאה גנוגעװעּב רעד רַאפ דלעג ןייק ןּוא טייצ ןייק

 ןיא רַאּברעדנּואװ ,ן'לצרעה ףיוא טסַאלעג ןכל טָאה ץלַא ,טַאהעג
 .טעּברַא:ספורעּב רעד רעסיוא ,רערהיפ םנופ טײקיהעפ-סטעּברַא יד
 יד, טריגַאדעו לצרעה טָאה ,"עסערּפ רעירפ רעײנ, רעד ןיא
 סנעטסײמ ,ןעמינָאדואעסּפ טימ טנעכיצעג ןעלקיטרַאו "טלעוו
 -ַאטיגַא םעד טימ טרהיפעגנָא ,(86ת)8:ממ 566! -- אז ןימינּב

 ידכַּב ,טײצ ןענופעג ךָאנ ןּוא טַארַאּפַאיעיצַאזינַאגרָא ןוא .עיצ

 ןּוא ןיוו ךיא ןעגנוהימעּב עשיטַאמָאלּפיד יד ןעריאוניטנָאק וצ

 .טעטש-טּפיוה עשיאעּפָארײא ערעדנַא ןיא
 .רָאטַאזינַאגרָא .ןעלַאינעג ָאזַא ןופ גנוטײל רעד רעטנוא



 גנוגעהעּב עשיטסינויצ יד טכַאמ ,לצרעה ןעזעװעג ןזיא'ס יװ
 ייװצ טײצ רעד ןיא .גָאט ּוצ גָאט ןופ ןעטירשרָאפ עגידלַאװעג
 ייצ להָאצ יד ןזיא סערגנָאק ןעטײװצ ןּוא ןעטשרע םעד ןעש
 טעמּכ .ה .ד ,913 ףױא 117 ןופ ןעסקַאװעג ןענײארעֿפ עשיטסינ
 םישזער רעשיטסירַאצ רעד ואװ ,ד נַא סו ר ןיא ,ךַאפניינ

 . םויניצ רעד טרעװ ,טעּברַא עשיטילָאּט-ךילטנעפע עדעי טרעטש
 ,םינקסע ןיא ןערָאטַאטיגַא רעטרעדנוה ךרוד הַּפ.לעּב טריגַאּפָארמ
 רעגנערטש רעד ץָארט .םיבושי עשידײ עלַא ןיא ןעקריװ סָאװ
 רעד טימ ךיוא טרהיפעג טעּברַא עשיטסינויצ יד טרעװ רנע
 1897 רעּבנעצעד ןיא .ןערּושָארּב ןוא עסערפ רעֶד ןופ ףליה
 .י ַצ י ל ַא ג יד ןופ רהָאפנעמַאזּוצ ַא גרעבמעל ןיא רָאפ טמוק
 עדנעסקאװ יד טלוּב טרעװ סע ןעכלעװ ףיוא ,ןעטסינויצ ע ש
 יער םעד ,דנַאטש ףלָאדַא טסינויצ ןעשינַא'לצרעה םנופ העּפשה
 ..תצצצפ21046 לַאנרושז ןעשילױוּפישיטסינויצ ןופ רָאטקַאר

 .רעּב לצרעה טכּוזעּב 1898 רַאורּבעּפ ןּוא רַאונַאי ןיא = |
 .ַפֶא טלַאה רע םינינע עלעיצנַאניּפ ןוא עשיטילָאּפ בילוצ .ןיל
 ינָאק יד .טייל-ץנַאניפ עשידיי טימ ןעצנערעפנָאק עכיליורטרעפ
 / ףעקיטַאפמיס ַא ,ןייטש .פָארּפ טײרעּברַאפ טָאה ןעפנערעפ
 ןיא ףיוא לצרעה טערט טײהנעגעלעג רעד ייּב ,םזינויצ ןופ
 ןעסירגעּב עכלצוו ,ןעטסינויצ עשטייד יד ןּופ גניטימ ןעסיורג ַא
 ,טערגנָאק ןּוא *טַאַאטשנעדײ, ןּופ רעפעש םעד גנורעטסייגעּב טימ
 טלַאה ןוא ױדרָאנ סקַאמ ןילרעּב טכוזעּב רעטעּפש םישדח ײװצ
 רעטעּפש ןיא רעכלעװ .,טַארעפער ןעשיטסינויצ ןעדנעצנעלג ַא
 םעד .רעטנוא רּושָארּב ערעדניזעּב ַא סלַא קווד ןיא סױיַא
 יד ןופ ןעכּוזעּב יד ."םזינויצ ןופ רענגעג יד רעּביא , :לעטיט
 גנּוגעװעּב רעד ןעּבָאה רערהיפ:ןעטסינויצ עטנענימָארּפ ײװצ
 . ץנַאד ַא .גנואװש ןּוא ןעסלוּפמיא עיינ ןעּבעגעג דנַאלשטײד ןיא
 ינָא יד ןוא סיּבמַאּב יליװ ןּופ העּפשה יד ןעלַאפעג ןיא םעד
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 . ךיא םזינויצ ןעשיטילָאּפ םנופ רענגעג עשיטסינויצ-יבבוח ערעד
 . | י-ה .דנַאלשטיײד

 ײױצ ַא דנ ַא  ג נע ןיא רָאפ טמוק 1898 ץרעמ ןיא

 ןענייארעפ עשיטסינויצ.יבבוח יד ,ןויצ.יבבות יד ןּופ רָאפנעמָאז
 שירענגעג ןעזעװעג ,טײקכַאװש רעיז ץָארט ןענעז דנַאלגנע ןיא
 ןעטשרע םעד ברע .גנונעװעפ ןייז ןוא ן'לצרעה יּבגל טמיטשעג

 יבבוח יד ןּופ עלַארטנעצ רענָאדנָאל יד טָאה סערגנָאק רעלעזַאּב
 ףעכלעװ ןיא ,גנורעלקרע'נַא עסערפ רעד ןיא טקּורדעג ןויצ
 ןיא ןוא רענעלפ ענײז ןּוא ן'לצרעה ןופ פָא ךיז טלעסיירט יז
 .עּב ט ש י נ ךיז ןעלעװ ןעטסינויצ עשילגנע יד זַא ,עידומ
 ןעזעװעג גנומיטש יד ויא לָאמסָאד .סערגנָאק םניא ןעגילייט
 טרירַאלקעד ףךיז טָאה טימסדלָאג לענָאלָאק .ערעדנַא'נַא רָאג
 ןעמּוקעג זיא ץנערעפנָאק רעד ּוצ ,רעגנעהנָא ס'לצרעה סלַא
 רעכלעװ ,ןהָאזפלָאװ דוד טעטימָאקיסנָאיצקַא ןּופ הּכיאּב סלַא
 ןופ םינינע יד ןיא ןעגנּולדנַאהרעפ טרהיפעג ןָאדנָאל ןיא טָאה
 +עֹּב ץנערעפנָאק רעד ןּופ טייהרהעמ יד ,קנַאּב-לַאינָאלָאק רעד
 "צנײרַא ןוא סםַארגָארּפ רעלעזַאּב םעד ןעריטּפעצקַא ּוצ טסילש
 רעד ןיא ךיוא .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןיא ןעטערט/

 עט גינ ײא ר ע פ יד ןיא ,הנידמ רעשיסקַאסָאלגנַא רעטייװצ
 ןָא ךיז ןעסילש אקירעמַא.ןופ צ ןופ ןעטַאַאטש
 .יטילָאּפ שיטסינויצ רעײנ רעד ּוצ תודֹוגא עשיטסינויצ-יבבוח יד
 רהָאפנעמַאזוצ 8 רָאפ טטוק 1898 יַאמ ןיא .גנוגעװעּב רעש
 ס'לצרעה טסירגעּב רעכלעוו ,ןצטסינויצ עשינַאקירעמַא.ןופצ יד ןופ
 | | .טפַאש רערהיפ

 יד טשרעהעּב רעכלעװ ,טסײג:ףמַאק רעװיסנעמָא רעד
 ַא טָאה ,סערגגָאק רעלעזַאּב םעד ךָאנ גנוגעװעּב עשיטסינויצ
 ןע ש יטק ָא ד א ט ר ָא ן'טױא  ךיֹוא גגוקריו עקרַאטש
 דנַאלשטײד ,עינעמּור ,עיצילַאג ,דנַאלסור ןיא .םו ט נ ע ד ײ
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 .סינויצ עמורפ.ןעיגילער יִד ןופ להָאצ יד טטקַאװ .װ .זַא ןוא
 עכלעװ ,טפַא ש רע ט עּב ר ַא רעשידיײ רעד ןיא וליפַא .ןעט
 .סינויצ םעד יּבגֹל דמערפ ןּוא טײװ ןענַאטשעג טציא ןיּב זיא
 .ונש רעסיװעג ַא גנּוטְכיִר רעד ןיא רָאּפ טמוק ,ןויער ןעשיט
 .רַא רעשיטסינויצ רעד ןיװ ןיא ךיז טפדנירג 1898 ץרעמ ןיא

 .ַאּפָארּפ רעכלעװ ,"ה ו ח א, ןײרַאפ:ןעטלעטשעגנָא ןּוא .רעטעּב
 : ןעגנּוזָאל עלַאנָאיצַאנ יײס ןוא עלַאיצָאס ייס טריג
 .רֲאפ יד ןיװ ןײק ןיא ?לצרעה טפור 1898 לירּפַא ףוס 7

 .טּב ןערעװ סע רעכלעװ דיוא ,סערגנָאק ם'נופ ץנערעּפנָאק
 ןופ ןיא סערגנָאק ןעטייווצ םעד ןּופ ןעטיײהלעצנייא יד טמיטש
 | .קנַאּבלַאינָאלָאק רעד

 לצרעה יא 1898 גנילהירפ ןּוא 1897 רעטניװ םעד ךשטּב
 זיא ליצ ס'לצרעה ,ןעגנוהימעב עשיטַאמָאלּפיד ענייז ךישממ |

 םלעהליװ רעזיק ןעשטיײד םעד םזינויצ ן'רַאפ ןעניװעג וצ
 . ןּופ "רעכיֿבנָאט יד יס ןוא *טלעװ יד, ײס .ןעט:2 םעד
 זיא ןּוט ןּוא ןעטכַארט ס'לצרעה זַא ,ןעזײװעב הפוקת רעּנעי
 ןעשטייד ם'נופ גנוטכיר רעד ןיא ןעזעװעג שעדנעװעג ירמגל
 .רעד סָאװ ,עלַא רַאפ ךַאז עכילדנעטשרעפ ַא זיא סָאד ,רעזייק
 ןעשטייד ט'נופ העּפשה.טכַאמ רעלַאטָאלָאק רעד ןיא ךיז ןענהָאמ
 ןענעז סעיטַאּפמיס ס'לצרעה .,המחלמ:טלעװ רעד רַאפ רעזייק
 / 1898 רַאורּבעפ ןיא .עשילגנע-ָארּפ ןעכָארּפשעגסױא ןעזעװעג
 ןעטשרע ןּופ, :ןעטסינויצ רענָאדנָאל יד ּוצ ?צרעה טּצײרש
 ןענעז ,גנוגעװעב רעד ןיא ןעטערטעגנײא ןיּב ךיא ןעװ ,עגר
 ךיא לײװ ,דנַאלגנע יּפלּכ ןעזעװעג טעדנעװעג ןעגיוא עניימ
 ,עגַאל רענײמעגלַא רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ,טרָאד העז
 רעּבָא ,"ןעגנוהימעּפ ערעזנּוא ןופ טקנופ ןעשידעמיכרַא םעד
 .םדוק ףליה ןעכּוז טזּומעג טָאה רעקיטילָאּפ;לַאער סלַא לצרעה
 ףיוא סלָאמַאד טָאה רעכלעװ ,רָאטקַאפ ןעשיטילַאּפ טעד ייּב לֹּכ



 עטסערג יד טַאהעג ָפָאניטנַטסנָאק ןיא ףיוה-ןַאטלּוס םעד
 ,העַּפשה

 רעט.2 רעד םלעהליװ רעזייק זַא ,טנַאקעּב טרעװ סע ןעװ = -
 .סעלַאּפ ןּוא טנעירָא םעד ןעכוזעפ 1898 טסּברעה ם'ניא טעװ
 ןעצונוצסיוא ידכּב ,ןעגנּוטײרּברָאפ עלַא לצרעה טכַאמ .ַאניט
 ,םזינויצ םעד תבוטל רעזײק ןעשטייד ם'נּופ העיסנ עגיזָאד יד
 .עג טשינ ןעּבָאה ןעגנוהימעּב עשיטַאמָאלּפיד עגיטציאזיּב יד
 ּוצ ןעגנולעג וליפא ןיא'ס ,ןעטַאטלװער עגיטיונ יד טגנערּב
 רעלעזַאּב םעד טימ רעזײק ןעשטיײד םעד ןעריסערעטניארעפ
 ןעט;2 םעד םלעהליוו ייּב ץנעידיױא .ס'לצרעה רעּבָא ,סערגנָאק
 קרַאטש ךיז טָאה לצרעה םגה ,ןעמּוקעג דגַאטשּוצ טשינ ןיא
 ןּוא ןעדַאּב ןופ גָאצרעה-סיורג םעד ךורּוד טהימעּב םעד ןעגעװ

 .סינויצייטנַא ןעגעװ תועידי ןעזעװעג ןענעז סע ,רעלכעה .רד
 לָאטָאניטנַאטסנָאק ןיא ןַאקיטַאװ םעד דצמ סעגירטניא עשיט
 טוורפעג טָאה לצרעה .ןעגנוריגער עשיאעּפָארײא יד יב ןּוא
 טָאה יז רעּבָא ,עיצקַא-ןעגעג עשיטַאמָאלּפיד ַא ןערהיפוצכרוד
 ,םעדכָאנ טרפּב ,גלָאֿפרע ןעדנעכערּפשטנע םעד טַאהעג טשינ
 עהײלנַא ערעסערג ַא ןעמוקעּב טָאה גנוריגער עשיקרעט יד יװ

 ּוצ ןעזעװעג טגײנעג ,רעהירפ יװ ,רעגינעװ ךָאנ זיא יז ןוא
 יעג רעּבָא טָאה לצרעה .לארשי-ץרא ןוא סציסעצנָאק ןעכַאמ
 ןייז טכױרברעפ דלַאב טעװ האולה עגיזָאד יד זַא ,טסואװ
 טימ ןעגנולדנַאהרעפ רַאפ רוטקנּוינָאק יד טעװ  סלָאמַאד ןּוא

 קעװצ םעד ּוצ ,ןרעסעּברעפ ךיז רעדיװ ,גנּוריגער-ןַאטלוס רעד |
 רעשידוי רעד ןופ גנּופַאש עלעגש יד .ןצזעװעג גיטיונ זיא =

 : ,קנַאּבלַאינָאלָאק

 רעטנּוא ןערָאװעג טרהיפעגנָא זיא עינַאּפמַאק-קנַאּב יד ר
 ןּופ רעציזרָאפ םעד (ןלעק) ןהָאזפלָאװ דוד ןּופ גנוטייל רעד-

 טגָאזעג יװ ,קנַאּב רעד יגגל טָאה לצרעה .עיסימָאקיקנַאּב רעד
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 .לַאינָאלָאק עשידײ יד, :טּבײרש רע .ןעגנונפָאה עטיורג טָאהעג

 יז ,קלָאפ ןעשיוי ם'נופ קנַאב עלַאנָאיצַאנ יד ןייז זומ קנַאּב

 יעּב רעד רַאפ טנעמורטסניא ןעלעיצנַאניה םעד ןעפַאש זומ

 לצרעה סָאה ןעגנורהַאפרעד עטכעלש עלַא ץָארט ,"גניגעװ

 ,סערגנָאק רעלעזַאּב םענעגנולעג םעד ךָאנ טציא זַא ,טנכערעג

 ןעזײװסױרַא ןערעיקנַאּב ןוא ןעטסילַאטיּפַאק עשידי יד ןצלעװ

 יד ןענכייצ ןעלעװ ןּוא םזינויצ ן'רַאפ שינדנעטשרעפ רהעמ

 .עשירײ יד ןּוא א"קי יד ןעניװעג ּוצ טװורפ רע .סעיצקַא:קנַאב

 ןּופ לעסילש רעד זיא רעדיװ ,/ירַאּפ ןּוא ןָאדנָאל ןיא םיריבג

 / רלישטָאר דנָאמדע ןָארַאּב ןּוצ זנעה יד ןיא עיצַאוטיס רעד
 ךרוד ןײז עיּפשמ ליװ לצרעה ןעכלעװ ףיוא ,(עידיה בידנה)

 .ױדרָאנ סקַאמ ןּוא ןהֹּכ קודצ רעניבַארטּפױה רעזירַאּפ םעד

 .רעריװ רעּבָא ןערינָאיסימעד ּוצ טיירג ּוליפַא זיא ?צרעה

 ָאטולּפ עשידי יד זַא ,טגײצרעביא ל?צרעה ךיז טָאה לָאמַא

 .סינויצילַאנָאיצַאנ רעד יּבגל טמיטשעג ןילדניפ זיא עיטַאוק
 עשידי זַא ,ןעמּוקעג ּוצרעד ּוליִפֲא זיא סע גנּוגעװעּב רעשיט

 ןעטנצילק ןּופ ןעמהענּוצנָא טגָאזעגּפָא ךיז ןעצָאה ןעקנַאּ
 ,טסירק תעשב ,קנַאּבילַאינָאלַאק רעשידי רעד רַאפ סעצירקסּבוס

 .נַאגעג זיא טייװ ױוזַא .ןוטעג ןרעג סָאד ןעבָאה ןעקנַאּב עכיל

 .יגַאמידלעג עשיטילעַארזיא יד ןּופ תועשר עשירַאנ יד ןעג

 .עגסױרַא לצרעה טָאה קנַאּב רעד עגונב ךױא רעבָא ,ןעטָאג

 ןעזעװעג הצנמ סָאה רעכלעװ .ןעליװ םענרעזייא ןַא ןעזיװ

 ןעט:18 םעד טּבײרש ?צרעה .תועינמ ןוא ןעטייקירעװש עלַא
 טעדנירגעג ןעגנוגננידעּב עלַא ײב טעװ קנַאב ידע 8 ץרעמה

 ןעהעג טשינ טעוװ'ס בוא .םישדח עטסטנעֶאנ יד ןיא ןערעװ

 .ןעוומ סע טעװ ,געװ ןעלעיצנַאניפ-שיטַארקָאטסירַא ןָא ףיוא

 לצרעה -- ."געװ ןעלעיצנַאניפישיטַארקָאמעד ן'מיוא ןעהעג

 עשיריי עטיירּב יד זַא ,טפָאה ןוא טלָאפ ןעשירייי םוצ .טרילעּפַא
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 ,טנופ ןענָאילימ 2 יד ןעפַאשרעפ םיא ןעלעװ ןעסַאמסקלָאט
 ףעשידי ףךעד ןּופ ץנעטסיוקע רעד רַאפ גיטיונ ןענעז סאו
 םעד ךׁשֹמב טהעג םיבּושי עשידי עלַא ןיא .קנַאּבלַאינָאלָאק
 ןיא - ,קנַאּב רעד תבוטל .עיצַאטיגַאסגנוריּברעװ ַא 1898 רהָאי
 ןופ ןעטכירװּב ךיז ןעקּורדד *טלעװ רעד, ןופ רעמּונ ןעדעי
 ןערָאװעג טפיוקרעפ ןענעז סעיצקַא ךכו ךֹּכ :עינַאּפנַאק רעד
 םייּב טנעכייצעגסיוא ךיז ןעּבָאה ןעסָאנעגסגנּונױעג יד ןּוא יד
 :;עט עשיטסינויצ עצנַאג יד .סעיצקַאיקנַאּב יד ןעטײרּפשרעֿפ
 ןעטײװצ ןּוא ןעטשרע םעד ןעשיװצ טייצ רעד ןיא טייקגיט
 רַאפ עיצַאטיגַא ןופ ןעכײצ םעד רעטנּוא טְהעטש סערגנָאק |

 | | יי .קנַאּבלַאינָאלָאק רעשידיי רעד
 ץטימ טגיטפעשעב לצרעה ןיא 1895 גנילהירפ םעד טײז

 סָאד ּבױא ,סעוגנָאק ןעשיטסינויצ ןעטייװצ םעד ןעטײרעברָאפ
 ,עיצַאזיװָארּפמיא ןַא ןעזעװעג סערגנָאק רעד זיא לָאמ עטשרע
 .ַאמעטסיס ןּוא טריזיגַאגרָא ןייז טפרַאדעג טציא רע טָאה ָאט
 ןעטייװצ ן'רַאפ ףמָאק רעד .ףוס םוצ זיּב צױהנָא ןופ טריזיט
 רעֶּבָא ןןעטשרע םייּב יװ ,רעטכיל ךס ַא ןעזעװעג זיא סערגנָאק
 רעדיװ ךיז ןעּבָאהס .ןעזעװעג טשינ רע ןזיא טכיײל ירמגל

 .עשיגדחּפ ןּוא ןעטסעטָארּפ ,ןעגוננרָאװ ןעטייז עלַא ןּופ טרעהענ
 .עדניימעגסוטלוק ןּוא רעניּבַאר סױרַא ןענעז רעדיװ ,ןעיירשעג
 ףעד ןיא ןעגנורעלקרע עשיטסינויצייטנַא טימ ןעטנעדיזערּפ
 (עשיטסינויצ-יבבוח ךילטנגייאו עשיטסינויצ יד ןיא ךיוא .עסערּפ
 ,ןעטנַאגירטניא ןּוא רענגעג ןײק טלהעפעג טשינ ןעגָאה ןעהײר
 ןענעז ,םזיניצ ם'ניא םרוטש:גנורעטסייגעּב ןעטשרע ן'טימ
 עדנעקנַאװש ןּוא עכַאװש ענעדישרעפ ןערָאװעג ןעסירעגטימ

 םעד ּוצ ןעסַאּפּוצ טנָאקעג טשינ ךיז ןעּבָאה עכלעװ ,םידיחי
 רעטשרע רעד .עיצַאזינַאגרָא רעשיססינויצ רעד ןיא טסײג ןעיינ
 .עג ןעּבָאה סָאװ ,ןענָאורעּפ עסיװעג טשיוטנע טָאה סעוגנָאק
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 ןיא םויניצ רעד .םידוּבּכ ןוא סעלעטש עכיוח ףיוא טנלער
 ןופ הטוקת ַא ןיא .ןײרַא סערגנָאק ןעטשרע ץ'כָאנ רעבָא
 ןעגעג ,סקניל ןוא סטכער ןעגעג ףמַאק ןעשיאָארע ה
 ןּוא רעשרעה-הליהק עשירָאטַאלימיסַא - ,רעקיטַאנַאפ :עזעיגילער

 ןעזעװעג זיא .גנוגעװעצ יד ,רערענירטקָאד עשיטילָאּפָאמסָאק
 -קיר .,עקרַאטש טגנַאלרעּפ טָאה יז ,רענָאיצולָאװער ןּוא גנּוי
 עשינדחּפ ןּוא עדנעקנַאװש ,עכַאװש ץלַא ןּוא רעפמעק עזָאלסטכיז

 ןעלַאפ סָאװ ,ןעגַײװצ עטליופרעפ יװ ,ןעלַאפּפָא טזומעג טָאה
 יּבָאר רעד-- .םיוּב ןעדנעצָארטשסנעּבעל ןעדנוזעג ַא ןופ ָּצרַא
 ם'ניא טגיליטעצ ךךיז טָאה אקנימָאק .ַא .רד גָארּפ ןופ .רענ
 :לּוק יד ןיא ןערָאװעג טלהעװעג ליא ןּוא סערגנָאק ןעטשרע
 סערגנָאק ןעטייווצ םעד ברע ,סעיסימָאק.עיצַאזינָאלָאק ןּוא -.ףוט
 ןיא ,לעקיטרַא ןעפדַאש ַא "דינמה, ןיא ַאקנימַאק .רד טקורד
 יד ןיא .ץלצרעה .רד לָאטּורּב ץנַאג טריקַאטַא רע ןעכלעוו
 יּורעּבוצניא ןעננוהימעּצ ךיוא טכַאמ ַאקנימַאק ,גנוטייל רעניוו
 יד .,סערגנָאקיץנערּוקנַאק ןעשיטסיניצ ןערעהנוזעב ַא ןעפ
 ירעּביא ןײק ןעזעװעג טשינ ךילטנעגייא זיִא גנולדנַאה עגיזָאה
 יד ּוצ טרעהעג סערגנָאק ן'רַאפ טָאה ַאקגימַאק לייװ ,גגושַאר

 טנָאקעג טשינ גנַאל ךיז טָאה רע ,"ןעטלַאטשעג עדנעקנַאװש,
 .ףיוא .םיִא ןעגעג רעדָא ןלצרעה טיט ןעהעג ּוצ ןערידיצעד

 ןענעז םידיחי עשיטסינויצ-בלַאה ןּוא עשיטסינויצ ערעדנַא דצמ

 סוּבמַאּב יליוו : ;גנוטייל רעניװ רעד ףיוא ןעלַאפנָא ןעמּוקעג
 ןַאגרָא ןעשטייד ןייז ןיא ןעריקַאטַא וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה

 ףיא טָאה סע ,םזינויצ ןעשיטילָאּפ ןּופ רערהיפנָא יד "ןויצ
 ךָאלּב .ךָאלּב .רד רעניּבַאר ם'נופ *טעטילַארטײנ, יד טצַאלּפעג

 רַאּפ טַאלּב-ץנעריקנָאק א סלַא טבַארטעּב "םסלעװ יד, טָאה
 ַא טימ סיױרַא רע זיא ףּוס-לכ-ףוס ןוא טפירשנעכָאװ,- ןייז
 ..גנוגעװעּב רעש יטסינויצ העד ןעגעג ףירגנָא .ןעכילטנייפ
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 עַּלַא ןּופ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןעקַאטַא עכילנעזרעפ יד |
 .עװ טסנרע טכַארט ל?צרעה זַא ,ןעזעװעג םרוג ןעבָאה ,ןעטייז
 -- ײסיװײס .ן'ױדרָאנ סקַאמ גנוטײל יד ןעבעגרעּביא ןעג
 טשינ גוט -- ױדרָאג ּוצ ףיוצ ענײז ןיא לצרעה ט'הנעט
 ןעזעװעג טלָאװ ןירַאֿפ ,גנוגעװעּב רעד ןופ רטנעצ סלֵא ןיוװ
 ,טעטימָאק.סנָאיצקַא ןופ ץיז ן'רַאפ טרָא רעדנעכערּפשטנע רעד
 טשינ םיא טהעג'ס זַא ,לצרעה טזײװעּב לָאמ ןעטייװצ םוצ
 ןיא 1896 רהָאי ןיא .עיציּבמַאיטכַאמ רעכילגעזרעּפ ַא ןעגעװ
 ןָארַאב םעד גנורהיפ יד ןעּבעגוצרעּביא ןעזעװעג טיירג לצרעה
 סָאד רע טרינָאּפָארּפ רעטעּפש רהָאי ייװצ ,דלישטָאר דנָאמדצ

 זַא ,ןעזָאלרעד טשינ ליװ לצרעה רעּבָא .'ױדרָאנ סקַאמ עגלעז |
 ,ןצסַאג יד ןיא גיד'רקפה ןרעגלַאװ ךיז לָאז ןויצ ןּופ טכַאמ יד
 .רערהיפ רעד ףיא םיּכסמ טשינ ןיא עּודיה בידנה רעד ןעװ
 ייװצ יד ךשמּב טזײװ רע ןּוא לצרעה יז טמהצנרעּביא ,טּפַאש
 ךיז טָאה עּבלעז סָאד ,דנַאהרעשרעה עקרַאטש ןײז ןערהָאי
 ױדרָאנ ךיז טָאה םיוק .1898 גנילהירפ ם'ניא טרזחעגרעּביא
 ,רענּוא ןַא טימ גנוטייל ןייז ךישממ לצרעה ןיא ,טגָאזעגּפָא
 עשינלטב ,עטריזיכרַאנַא יד .עגרעגע רעטסעּפנעזייא ,רצכילדימ
 רענעי וצ טָאה טײקכילקריװ עשידיי עדנעכירק-םידיגנ-רָאפ ןּוא
 ,טפַאשרערהיּפ עטסואװעּבליצ ןוא עקרַאטש ַא טגנַאלרעפ טײצ
 יװ ,ןעפּורעב ױזַא ןעועװעג טשינ ּוצרעד זיא רענײק ןּוא
 המוקת עשיטנַאמָאר-שיאָארע ה יד ,לצרעה רָאדָאעט
 עטסעּב ןוא עטסנעש יד ןענוטעג םיא ןיא טָאה םזינויצ ם'נופ
 , ,גנורעּפרעקרעפ

 .וצנייא ןעסָאלשעּב לצרעה טָאה סערגנָאק ןעטײװצ םעד
 דנַאל לָארטײנ ַא סלַא ,ץיװש יד .לעזַאּב ןיק רעדיװ ןעפורעצ
 .ןיא ןוא ןצלארטײג םּוצ טסַאּפעגוצ ןעזעװעג ןעטסעבמַא זיא
 .בנּוגעװעּב רעשיטסינויצ רעד ןופ רעטקַארַאכ ןעלַאנָאיצַאנרעט
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 יד ייס ןוא גנוריגעד עשירַאציײװש יד יפה טָאה םעדרעסיוא
 טימ ןעטסינֹויצ יד ןעמונעגמיוא  גנורעקלעפעב עגיטרָא
 יד ןױא .טפַאשדנײרמטסַאג ןּוא עיטַאּפמיס רעטסערג רעד
 טַאהעג טָאה שארּב ןהּכ .רד רעניבַאר ן'טימ הליהק עשידיי
 | יה ,סערגנָאק םוצ גנותיצעג עטּוג רהעז ַא

 .יא ןוא עכילרעסיוא ןעגעג ףמַאק םנופ ןערּב עמַאס ןיא
 עסיורג ייװצ קעװַא ןעּברַאטש ,םזינויצ םנּופ םיאנוש עכילרענ
 ברה ןוא אריּפַאש ןַאמרעה .ּפָארּפ :ןעטייקכילנעורעפ עשיטסינויצ
 טמַאטשעג טָאה ַא ריּפ ַא ש ,ה .ם ָא ר פ -.,רעװָאליהָאמ לאומש
 לעטעטש ןיילק ַא ןיא עילימַאפ רעמורפ ןּוא רעמירָא ןַא ןּופ
 םיררח ןיא רע טגרעל טנעגּוי רעד ןיא ,(1840 .ּבעג) עטיל ןיא
 אריּפַאש טרהָאפ רעטעּפש ,יולע ןַא סלַא ט'מש ןּוא תובישי ןּוא
 ןופ טּבעל ןּוא לוה ידומל טרידוטש רע ּואװ ,סעדָא ןייק קעװַא
 ַא טכּוזעב ,סױא ןַאד טרעדנַאװ רע .טעּברַא רעשיזיפ רע'טושּפ
 רעגירהעי,10 ַא ךָאנ ףוס:לפ:ףוס ןּוא טעטש עשיאעּפָאריײא ךס
 ףיוא טמּוקעּב רע ואװ ,גרעמלעדייה ןיא ךיז רע טצעזעּב גנורעדנַאװ
 .קיטַאמעטַאמ רַאפ עידעטַאק ַא טעטיסרעװינוא רעגיטרָא רעד
 ײװ יד ןעזעװעג ןענעז סע סםיורג יװ ,ןעלעטשרָאפ ךיז ןָאק'מ
 עטמהירעּב ַאזַא ןעװ ,ס'אריּפַאש סעיצַאקיפילַאװק עכילטּפַאשנעס
 .ָאטױא ןעשידיי ַא טָאה ,רעגרעבלעדייה יד יװ ,טעטיסרעווינוא
 אריּפַאש .רּוסעפָארּפ יד ןעבעגעגרעכיא דנַאלסּור ןופ טקַאדיד
 ןעשידיי ןּופ ןהוז רעיירט ַא ןעּבילּבעג ןעּבעל ץנַאג ןייז זיא
 .שטייר ןיא ןויצייבבוח עדנערהיפ יד ןּופ רענייא זיא רע .קלָאפ
 עזעיגילער יד יּבגל ןעטיהעגּפָא קרַאטש ךױא ֹויא רע .דנַאל
 ,טָארּפ זיא ,טירטפיוא ס לצרעה ךָאנ דלַאּב .תווצמ ןּוא םיגהנמ
 .גנוגעװעב רעשיטסינויצ רעיײנ רעד ױצ ןענַאטשעגוצ אריּפַאש
 .עג רעניילק ןייז טימ אריּפַאש זיא סערגנָאק רעלעזָאב ן'םיוא
 -טנַאטערעטניא יד ןּופ ענייא ןעקָאל.רָאה עסייוו יד ןּוא טלַאטש

= 

212 



 -,ךילטּפַאשנעדייל ןוא לעגש ןיא עדער ןייז .ןעגנוניישרע עטס

 יַא נ ןופ ר ע פ ע ש ררעגיטסייג רעד זיא אריּפַאש .ּפָארּפ
 יד טבעלרעד טשינ רע טָאה רעדײל ,ד נָא פ .לַא נָאי צ
 גנילצולּפ רע זיא 1898 יַאמ 8 םעד .ןַאלּפ ןייז ןּופ עיצַאזילַאער
 .עזײר:עיצַאטיגַא רעשיטסינויצ ַא תעשּב ,ןלעק ןיא ןעּברָאטשעגג
 ןופ ךיוא טמַאטש רע װָא ליה ָא מ לא ּו מ ש בר ה / +
 .רעפ ןיא בר ןיא רע .(1824 .בעג) עטיל ןיא לעטעטש ןײלק ַאי
 .װ ,זַא ןּוא םָאדַאר ,יקלַאבּוס) ךעלטעטש ןּוא טעטש ענעדיש
 ןּופ רענייא ,קָאטסילַאיּב ןיא 1883 רהָאי םעד טייז ,ףוסל ןּוא
 יד ןיא ןיוש .תוליהק עשידיי עטסנעהעזעגנָא ןּוא עטסלע יד
 רעסייה ַא סלַא טנַאקעּב רעװָאליהָאמ ברה טרעװ ןערהָאי70
 ןעמָארגָאּפ יד ךָאנ ןערהָאי עשיגַארט יד תעשּב .ןויצ-בבוח
 םניא ןּוא ,םיטילּפ יד רַאּפ רעװָאליהָאמ טגרָאז (1884-1881)
 ןיירעפ ןעשיטסינויצ |ע סט ש ר ע םער רע טעדנירג 1882 רהָאי
 יב טרָאד טכלעה ןּוא לאושי:ץרא רע טכוזעּב ןַאד ,אשרַאװ ןיא
 רעד ףיא .תובוחר ןּוא ןורקע סעינָאלָאק יד ןּופ גנודנירג רעד
 .נערהיפ יד ןּופ רענייא רע ןיא (1884 ץנערעפנַאק רעציװָאטַאק
 ןיא ,קָאטסילַאיּב ןיא רָאנ טשינ .ןעטייקכילנעזרעּפ עד
 רעד סױרג ךילנהעװעגרעסיױוא ןיא םּוטנעדיי-חרזמ ןעצנַאג םנוא

 .רעװָאליהָאמ ןואג ןעגידריװרהע םעד רַאפ עּביל יד ןּוא ץוא:ךרד -
 .גוזעּב ַא רָאג רעװָאליהָאמ ןיא םינּבר עגידסלָאמַאד יד ןעשיװצ-
 ן רַאפ ןּוא קלָאפ ן'טימ טּבעל רע .גנונײשרע עכילרעה ןּוא ערעד
 .ןיא טשינ ךיז טסילשרעפ םכח-ךימלת רעסיורג רער ,רע ,קלָאּפ
 ןוא טקַארטסּבַא טשינ ןיא םּוטנעדיי ןייז ,הכלה ןּופ תומא 'ד-
 ןופ חּכ ןעשינויה םעד ךיז ןיא טָאה סע רָאנ ,לענָאיסעפנָאק-
 ןָאק םעד  ּבילּוִצ ןּוא .ףמַאק ןּוא םּויק ןעשירָאטכיה:לַאנָאיצַאנ -
 רָאַּכ ַא טימ ןענעגונועּב טשינ ןויצ ּוצ עּביל ןייז יקַאט ךיז -
 יִעֹל ןעשינויח ַא טניפעג ןּוא סכּוז יז רָאנ ,תוליפת'ויצ עטלַא -
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 ןיא רעװָאליהָאט בוה ,טישעמ עכילקריוו ןיא קורדסיוא ןעקידעצ
 ןופ דיי ן טושפ םעד טימ ןעמַאווצ טמּוק רע ,שטנעמ-סקלָאפ ַא
 סָאװ ,ץלַא רַאפ שינדנעטשרעפ ןוא ןיז ַא טָאה ןוא סַאג רעד
 םוטנעדיי עשיסור סָאר .המשניסקלָאּפ רעד ןיא רָאפ טמוק סע
 ,רערהיפ ןעגיטסייג-זעיגילער ריא סלַא ן'רעװָאליהָאמ טכַארטעּב
 ,רהע םעד רַאפ ןעבָאה ןעדייילַאנָאיצַאנ עשירעקנעדיירפ . יד ךיוא
 "ר ןוא ץרא.ךרד ןעטספיט םעד ץקָאטסילַאיב ןּופ בר ןעגידריוו
 / יילצר ןייק ןעזעװעג טשינ זיא רעװָאליהָאמ לייװ ,עּביל עטסערג
 ןעהעזעג תד ןעשידיי םעד ןיא טָאה רע .רעקיטַאנַאפ רעזעיג
 םעד טכוזעג טָאה רע רָאג ,עלענָאיסעפנָאק סָאד רָאנ טשינ
 .יהָאמ ברה טָאה םעד ּבילוצ ןוא ,ךוּת ןעלַאנָאיצַאנ ,ןעשינויח
 יד ןופ יירשעג םעד ןעגעג ,1889 רהָאיהטימש םניא רעװָאל
 .סעינָאלָאק.לארשי-ץרא יד ןיא ןעטעּברַא וצ טּבױלרע ,רעקיטַאנַאפ
 ןכל זיא רעװָאליהָאמ ברה ןופ גנואושנָא-טלעװ עזעיגילער יד
  עלענָאיצידַארטילַאנָאיצַאנ ַא ןיא יז ,םזילַאקירעלק םעד ןופ טייוו

 רשװָאליהָאמ ברה טכוזעּב 1890 רהָאי םניא .,עטנַארעלָאט ןוא
 .נהעוועגרעסיוא ןַא טימ ןעמונעגפיוא טרעװ רע ּואװ ,לארשי-ץרא
 ןעצנַאלפ גָאטסטרוּבעג ןעט:70 ןייז וצ .עּביל ןוא דיירפ רעכיל

 ןעמָאנ  טימ ןעטרָאג-םיגורתא ַא ןעטסינָאלָאק עגיד'לארשי-ץרא יד
 ברה זיא לארשי-ץדא ןופ ךיז ןרעקקירוצ ןייז ךָאנ ."ל או מ ש ן גע
 ךַיז ןָאק רע ,טפַאשנעדיײל-ןויצ רעד ןופ טשרעהעצ רעװָאליהָאמ
 עשידיי טגנַאלרעּפ דנַאל סָאד תעשּב ,החונמ ןייק ןעניגרעפ טשינ
 יורהעי;/0 רעד ךיז טזָאל ךַאװש ןוא דימ םגה .טעּברַא-ןרענָאיּפ
 .טעטש ןוא טעטש עשידיי ןיא ןעזײר-עיצַאשיגַא ףיא ןקז רעג
 ,טקלָאפ עשיריי יד טרעטסייגעּב רע ,דנַאלסור ןעטייװ ןופ ךעל
 .ךייא ןוא ןעסיורג םעד ןופ טרָאװ סעדעי ןעגנילש סָאװ ,ןעסַאמ
 זיא ,ןערב-טנעגוי לופ זיא ץרַאה סָאד םגה רעּבָא ,ןואג ןעל
 טנָאקעג טשינ טָאה ףונ רעד ,ךַאװש ןּוא טלַא רעּפרעק רעד ךָאד



 רעד בילוצ .המשנ רעגיד'תובהלתה רעד טיפ ןעטלַאה טיוש
 םניא ןעגילייטעּב .רעװָאליהַאמ ברה טשינ ךיז ןָאק טייהקנַארק
 ןעכלעװ ןיא ,ףיוּב ןעגיצרַאה 8 טּביירש רע ,סערגנָאק רעלעזַאּב
 רעלדייא ,רעכילרעה ס'רעווָאליהָאמ .םולש ןוא טייהנייא וצ טפור רע
 .ימ ַא ןעזעװעג ןיא רע ןוא לעזַאּב ןיא טשרעהעג טָאה טסייג
 .ָאה סָאװ ,רעניּבַאר.טסעטָארּפ יד ןעגעג עיצַאטסעפינַאמ עכילרע
 -עג ַא סלַא םויניצ םעד ןערעלקרע וצ הזעה יד טַאװעג ןעּב
 יָאהעג רטפנ ןיא 1898 ינּי 9 םעד -- ,תד ןעשידיי ןופ ץַאזנעג
 עשיטסינויצ:לַאנָאיצַאנ עצנַאג סָאד ,רעװָאליהָאמ לאומש ברה ןער
 . ןעסיורג םעד ןופ רבק םייּב טרעיורטעג ףיט טָאה םוטנעדיי

 ןעדײשעּ ןוא ליטש רעטנעצרהָאי ךשמּב טָאה רעכלעװ ,ןואג
 רימּת טעװ רעװָאליהָאמ לאומש ברה ,ןויצ תביש רַאפ טעּברַאעג
 סנַאסענער ןעלַאנָאיצַאנ רעזנוא ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעּביילּב
 .עג עשיטסיגיצ עטסלעדייא ןוא עטסנעש יד ןופ רענייא סלַא
 | ,ןעטלַאטש

 רעװָאליהָאמ לאומש ברה ןּוא אריּפַאש ןַאמרעה .יּפָארּפ
 םויניצ ם'ניא ןעװ ,טייצ-סגגַאגרעּביא ַא ןיא ןעּברָאטשעג ןענעז
 -ָאטַאזינָאלַאקיןײר רעד .ןיכרע יונש רעפיט ַא ןעמוקעגרָאפ זיא
  ןעּבעגכָאנ טזומעג טיישיַא-ךָאנ-טירש טָאה םזינויצ-יבבוח רעשיר
 עב טשינ ךיז טָאה רעכלעװ ,םזינויצ ןעשיטילָאּפ ןעיינ םעד
 .עג טָאה רָאנ ,לאושיץץרא ןיא סעינָאלָאק רָאּפַא טימ טנגּונג

 יונש ןערענָאיצולָאװער ַא ןּופ םרוטש ַא םוטנעדיי םניא ןעגָארט |
 .עג ףמַאק ןּופ ןעגנוזָאל יד ןעמוקעג ןענעז לעזַאב ןּופ .ןיכרע
 .נַאמָאר רעד ,טליפרעפ ןּוא טלַא ןעזעװעג זיא סָאװ ,ץלַא ןעג
 םעד ןעמונעגפיוא טָאה ן'לצרעה םּורָא רעגַאל רעשיאָארעה:שיט
 .רעה יד ןרעטעמשעצ ןעּבעל ןעשיריי םניא טעװ סָאװ ,ףמַאק
 עגיטסייג ערעייז ןּוא ןעטַארקָאטּולּפ עטרילימיסַא יד ןּופ טּפַאש
 | - ,םיתרשמ עכילטסייג ןּוא

19 



 סערגנַאק רעשיטסינויצ רעטייווצ רעד (2
 - לעוַאב ןיא

 לע ז ַא ב ןיא רָאפ טמּוק 1898 טסוגיוא 21--28 םעד

 להָאצ יד ןיא לָאמסָאד .סערגנָאק רעשיטסינויצ רעטייװצ רעד

 םיּב יװ ,סיורג ױזַא טלעּפָאד ןעזעװעג ןעטַאגעלעד יד ןופ

 ןענעז טסעג ןוא ןעטַאנעלעד יד ןעשיװצ .סערגנָאק ןעטשרע

 -לענָאיצידַארט רעייז ןיא םינּבר ןעטערטרעפ קרַאטש סרעדניזעּב

 .טכַארט רעשידיי
 ַא טימ סערגנָאק םעד לצרעה טנעפע ,טסירגעּב שימרוטש

 .ײל יד ןענעז סיורג : טגָאז רע רעכלעוװ ןיא ,עדער רעכילרעייפ

 ןָאק רע ןּוא טבעל לארשי םע רעֹּבָא ,קלָאס ןעשידיי ןּופ ןעד

 טציא ןיא'ס ."ךיא ריטסיזקע ָאולַא ,דייל ךיא , : ךיז ןּופ ןעגָאז

 .ןויצ ןעגעג דנַאטשרעדיװ סעד ןעכערּב וצ עּבַאגפױא רעזנּוא

 יַאריטסעטָארּפ יד ןּופ סעיצַאניכַאמ יד ןעכַאמ ךילגעמנוא ןּומ'מ

 יוצ ."ןויצ ןעגעג ןעפמעק ןּוא ןויצ רַאפ ןענװַאד סָאװ, רעניּב

 עלַא ּוצ גנוזָאל יד ןעהעגסױרַא סערגנָאק םנופ ףרַאד םעד ביל

 !תול יה ץק עשיד ײ יד ט ר ע ּב ָא ר ע :ןעטסינויצ

 טכַאמ יד ןעמוקעּב ּוצ געוװ רעלַאגעל רעגיצנייא רעד זיא סָאד

 ןעטשרע םעד טײז ךיז טָאה םזינויצ רעד ,םוטנעדי םניא

 ףןעדיײ;טשיג יד ייּב ךיוא סעיטַאּפמיס ןעגרָאװרעד סערגנָאק

 עשילַארָאמ ןּוא עשירָאטסיה סָאד ןעגָאה רימ זַא ,טהעטשרעפ'מ

 עיצַאזינָאלָאק עשידיי עקיטציאזיּב יד ,ַאניטסעלַאּפ ףיוא טכער

 יד רעּבָא ןעלעװ רימ ,ןעצונ רָאנ טגנערּבעג ייקרעט רעד טָאה

 יד ןַא ,יאנתּב ןערעסערגרַאּפ ןּוא ןעריאּוניטנָאק עיצַאזינָאלָאק
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 ילָאמ,ךילטכער עגיטיונ יד ןעבעג זוא טעװ גנוריגער-ןַאטלוס
 יקרעט רעד טימ ןעגנולדנַאהרעפ יד יב ,סעיטנַארַאװג עשיט
 5 ַא יג 5 ָא ק יד ןעּבָאה ןעפרַאד רימ ןעלעװ גנוריגער רעש
 םעד ןּופ ךשמּב ?ײװ ,ךַאז עלַאער ַא זיא קנַאּב יד .קנַא ג
 ףרַאד סערגנָאק רעד .ןערעװ טנעפעעג יז טעװ רהָאי ןעדנעפיול
 ןעשרעה טעװ סע ןעכלעװ ןיא .דנַאל רעזנוא ןעיֹוּב ןעפלעה
 { טסייג רעשידיי ןּוא טייהיירפ ,טעּברַא

 ,סָארּפ ;םירטפנ יד ןּופ קנעדנָא םעד ןערהעעּב ן'כָאנ
 סערגנָאק רעד טלהעװ ,ערעדנַא ןּוא רעװָאליהָאמ ברה ,אריּפַאש
 סקַאמ ,רד ןּוא רעציזרָאפ סלַא לצרעה .ט ,רד :;םּוידיזערפ ַא
 יעציװ סְלַא םַאטשלעדנַאמ ,ם8 .רד ,רעטסַאג ,מ ,רד ,יױדרָאנ
 ;טלהעװעג ןערעװ םּוידיוערּפ םניא רעציזייּב סלַא ,רעציז רָאפ
 יגנע) שטיװטנעב טרעּברעה ,ףליר .' רד .:רַאזַאל דרנַאנרעּב
 ,ןיטשנרעּב--ןהצ ,י .רד ,ַאקירעמַא) ?ײהטָאג ,ר ,ּפָארּפ ,(דנַאל
 , ,רד ,סעלשניּפ ,0 ,ןָאהט .י .רד רעניּבַאר ,ןהָאזפלָאװ דוד
 ןעפעטס ,רעװער ךיז טגיפעג רערהיפטפירש יד רעטנוא ,וָאנעלשט
 ,(שילגנע רַאפ) זייוו

 וטיס רעד רעּביא עדער ןיז יױדרָאנ סקַאמ טלַאה ןַאד
 טשינ ךיז טָאה עגַאל עשידי יד ,םוטנעדי:טלעװ םנּופ עיצַא
 סָאװ ,םזיטימעסיטנַא רעד טעװעשיּב ךיירקנַארפ ןיא ,טרעסעּבעג
 ,ץלָאפ ןּופ המשג יד ןמסרעפ וצ סופײרד ןינע ן'טימ טכוז
 עגיטּולּב ןעמּוקעגרָאפ ןענעז עיצילַאג ןּוא עינעמור ,רישזלַא ןיא
 טָאה ןעדיי יד ןופ םּויִק רעכילטפַאשטריװ רעד ,ןעמָארגָאּפ
 ,"ןעשטנעמטפול; טפַאש רע ,ךוסי ןעגיד'תושממ ןיק טשינ
 ןעהעז טשינ רעּבָא ןעמ ליװ ,שיגַארט זיא עגַאל עשידיי יד םנה
 םעד ןופ ספַאשרעה רעד ּוצ ןעכַאמ ףוס ַא ןומ'מ ,תמא םעד
 גנודייש עפרַאש ַא ןעמּוק ןומ סע ,םיטנעדיי .ךיֹוּב ןּוא .ךיוא
 ,עיצַאלימיסא רעד ןיא רעגַאל ןעשידיײלָאנָאיצַאג םעד ןעשיװצ
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 רעד ױדרָאנ ,טױט םּוצ קלָאפ עשידיי סָקד טלייטר ּוארעפ סָאװ

 .רע ןיא םזינויצ רעד תעשפ ,םוטנעדײ םנופ עגַאל יד טנהָאמ
 ןערָאװעג ןיא ץלַא ,ענערַא רעשירָאטסיה:שיריי רעד ףיוא ןעניש

 .ַאמ יד ,רעטניװ רעד טשרעהעג טָאה םּורַא ,טלַאק ןּוא ךיילּב
 ךױא ,טױט ןּופ רעקיטנַאמָאר ָאד ןענעז סע ,טױט ןּופ טעטסעי
 נַאמָאר ןעועװעג ןַאהרעפ ןענעז םוטנעדיי ןעטױט םעד יּבגַל
 טָאה עכלעװ ,ןּוזיגנילהירפ יד זיא סָאד -- םזינויצ רעד .ױעקיט
 עדעי .ןעּבעל ןעינ םּוצ ץלַא טקעװעגפיוא ןּוא טמערַאװרעד

 עטָאלּב ךַאלּפרעּבױא רעד ףיוא ףױרַא ךיוא טגנערּב ןוז-גנילהירפ

 רעד ןּופ ןוחצנ םעד ןעטלַאהפיוא טשינ רעּבָא ןָאק סָאד .ץּומש ןּוא

 םנּופ טיהרעדנימ יד ןעטסינויצ יד ךָאנ ןענעז העש יפל ,ןוז

 ןיק טשינ טריטנעזערּפער םזיניצ רעד רעּבָא ,קלָאפ ןעשידיי

 ,הנחמ רעזנוא ןיא זיא לארשי, .עיצַאנ עצנַאג יד רָאנ ,ײטרַאּפ

 {"קידכעּבענ ןּוא ךילניילק טנעז עקירּביא עלַא ריא
 ן'פיוא יװ ,טכַאמעג טָאה ,יױדרָאנ סקַאמ ןופ עדער יד

 .לעװ ,לעצרעה .קּורדנײא ןעקרַאטש רהעז ַא ,סערגנָאק ןעטשרע

 יגֹרעּב עשידיײ יד ןּופ טַאדנַאמיסערגנָאק ַא ןעמוקעּב טָעה רעכ
 ןופ דליּב ַא ןַאד טיג (עיצילַאג) וַאלסירָאּב ןיא רעטעּברַא

 .ן'יודרָאנ ןופ גנורעדליש יד טצנעגרע סָאד ןּוא דנעלע רעײז

 טייקיטעט רעד רעּביא טרירעפער רערינש .ט ,מ ,רד |

 ןוּבשתו ןיד רעכילרהיפסיוא ןַא ןיא'ס ,טעטימָאק:סנָאיצקַא ןופ

 ןּוא עיצַאזינַאגרָא רעד רַאפ טעּברַא רעכילדימרעניוא'נַא ןופ

 :סױרַא ךיוא טָאה טעטימָאק-סנָאיצקַא רעד ,גנודנירגיקנַאּב רעד

 ,שטײד ןיא ןערּושָארּב-עיצַאטיגַא ןוצ הײר עצנַאג ַא ןעּבעגעג
 ,שיּבָארַא ןּוא שיזיוצנַארפ ,שידיי ,שיאערּבעה

 / : .ןוּבשחו ןיד ןעלעיצנַאניפ ַא ּפָא טיג סעזָאמ .מ
 .לעװ ןיא ,עיסוקסיד ַא רָאפ טמוק ןעטכירעג יד רעּביא

 ,ידנַאל .ר ,ש ,רד ,עװעל .ה .רד לײטנָא ןעמהענ סע רעּכ
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 ןּוא ןײטשנרעבױהּכ .רד ,הָאקינשָאּפַאלש .רד ,סוּצמֲאֹּב װ
 | יי : .טרעדנַא

 טַארעּפער ןעסיורנ ַא טנײל םַאט שלעדנַאמ ,מ ,רד

 ןיא'ס ."םזינוייצ םניא ןעגנומערטש ענעדישרעפ יד ןעגעװ,
 ןעשיטילַאּפ םנופ געװ םעד טזײװ עכלעװ ,עדער-סַארגָארּפ ַא
 | ,םזינויצ

 רעד ןּופ ןעגַאלשרָאפ יד רעּביא טרירעפעו סלעניּפ ,ש = |

 :ךיז ןעגילייטעּב עיסוקסיד רעד ןיִא .עיסימָאק-עיצַאזינָאלָאק
 ןופ ץיװָאניּבַאר ברה .ערעדנַא ןוא ןיקנייש ,סּוקרַאמ ןורהא
 עגידררעייפ ַא ךַארּפש רעשיאערּבעה רעד ןיא טלַאה ַאװַאטלָאּפ
 ןעשיטילָאּפ םעד רַאפ ןיא םזינויצייבבוח םעד ןענעג עדער
 | / .םזינויצ
 .ער רעמײהנעדָא ּב .מ ,רד ןוא ןהָאזפלָאװ דוד ,
 יד ןופ ,קנַאּב:לַאינָאלָאק רעשידי רעד ןעגֶעװ ןערירעפי
 יד 41 :ןעכיײרטשרעטנוא ָאד ןעמ ףרַאד ןעגנּומיטשעּב.טוטַאטס
 ןּופ טכיזפיוא רעד רעטנּוא טהעטש קנַאּב.לַאינָאלָאק עשידיי

 ןעשיטסינויצ ן'כרוד טלהעװעג טרעװ סָאװ ,טפאשרעּפרעק ַא
 :ןעּבַאגפױא עדנעגלָאפ טָאה קנַאֿב-לַאינָאלָאק ,יד .סערגנָאק
 ןעטפַאשלעזעג.טרָאּפסקע ןּוא :טרָאּפמיא ,עירטסודניא ןופ גנּופַאש
 ,סעינָאלָאק עשידיי יד ןּופ גנוציטשרעטנֹוא ,טנעירָא םניא
 יד ,לארשייץרא ןּוא עיריס ןיא לעדנַאה ןּופ גנולקיווטנע

 יעּפש עלַא 3 8 .סעיסעצנָאק ןּוא ןעלָאּפָאנָאמ ןּופ גגוברעוװרעד|

 טרעװ קגַאּב יד 44 ,ןעסָאלשעגסױא ןענעז ןעטפעשעגיעיצַאלּוק
 ךרוד ,טנופ ןָאילימ יײװצ ןופ לַאטיּפַאק ַא טימ טעדנירגעג
 .גָאל ןיא ץנַאּב רעד ןופ ץיז רעד 5 4 .טנופ ןייא ןּופ סעיצקַא

 ןוא עכילרהיפסיױא ןַא רָאפ טמּוק ץנַאּב רעד ןעגעװ -- ,ןָאד
 טָאטשנָא ןַא ,ןרעדָאפ רענדער עכנַאמ .עיסּוקסיד עטנַאסערעטניא
 ןּוא עיריס, ןעמהעגניירַא טוטָאטס םניא ןעמ לָאז *טגעירָא,
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 ינעזערּפער עכלעװ ,ןיקריס ןּוא ןײטשּברַאפ .רד ,?ַאניטסעלַאט
 יד לָאז'מ ןֵא ,ןעגנַאלרעפ ,ןעגנּואיושנַא עשיטסילַאיצָאס ןעריט

 יעג טרעװ ףוסל ,תודוסי עכילטּפַאשנעסָאנעג ףיוא ןעפַאש קנַאּב
 סּוגָאקַאי ןוא ןהָאזפלָאװ דּוד טימ עיסימָאקיקנַאּב ַא טלהעװ

 ! .שארּב (גַאַאה) ןהָאק
 ןיא בצמ םעד רעּביא טכירעּב ַא טיג ןיקצָאמ ָאעל |
 .סנָאיצקַא ן'כרּוד ןערָאװעג טקישעג ןיא ןיקצָאמ ,לארשי ץרא
 עגיטרָאד יד ןעשרָאפּוצסיױא ידכּב ,לארשי ץרא ןייק טעטימָאק

 רףהעז א ןיא ןערָאװעג ןעטלָאהעג ןיא טכירעּב ןייז ,עגַאל
 עיצַאזינָאלָאק עגיטציאזיּב יד זַא ,טזײװעּב רע ,ןָאט ןצשיטירק
 ךילטפַאשטריװ ַײס ךיז טציטש יז לײװ ,ליצ םּוצ טשינ טרהיפ
 רעד .תודוסי עטכעלש ןּוא עכַאװש רָאג ףיוא שיטילָאּפ ייס ןּוא
 .ןוא ןָאלטּומ זיא רע ,טשינ טכער םוש ןייק טָאה טסינָאלָאק
 םיסּפורטוּפַא יד ייּב םימחר ןּוא דסח ןעכּוז ּוצ רדסכ ןעגנואווצענ
 . יָאק יד ןענעז ךילטפַאשטריװ .ןעטמַאעּב עשיקרעט יד ייּב ןּוא
 ןַאלּפ ַא ןָא ןערָאװעג ןעפַאשעג ןענעז יז לײװ ,ךַאװש סעינָאל
 יד רָאנ טרעכיירעּב עיצַאזינָאלָאק עשידי יד ,םעטסיס ןּוא

 ."יבבוח ןּופ םעטסיס םעד ּפִא טפרֵאװ ןיקצָאמ ,םינכש עשיּבַארַא

 לכ-םדוק לָאז'מ ןַא ,טגנַאלרעּפ ןוא עיצַארטליפניא רעשיטסינויצ

 ןעגעג -- .ףיוק-דרע ןּוא גנורעדנַאװנײא ןּופ טייקרעכיז יד ןעפַאש

 ,ײטרעפ עכלעװ ,סוּבמַאּב ןּוא סעלעניּפ ןעריזימעלָאּפ ןיקצָאמ

 טסילשעּב סערגנָאק רעד ,ןויצ-יבבוח ןּופ טקנוּפדנַאטש םעד ןעגיד

 יָאלָאק עדנעניד.קעװצ, רעד רעטנּוא :עיצולָאזער :עדנעגלָאפ |

 יד ןעמ טהעטשרעפ  סָאוגָארּפ רעלעזַאּבב י"א ןיא "עיצַאזינ

 ןעמוקעּב ןכָאנ ןערעװ טרהיפעגכרוד טעװ סָאװ ,עיצַאזינָאלָאק

 ןַאלּפ ַא טיול ןּוא גנוריגער רעשיקרעט רעד ןּופ שינעּבױלרצינַא

 .,עיסימָאק:סערגנָאק רעטלהעװעג לעיצעּפס ַא ןופ גנוטייל ןּוא

 יַאר יד ןערירעפער ע ג ַא ר ם.רּוטל 1 ק רעד ןעגעװ
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 *נ ע ר ה ע .מ .רד ןּוא (ןָאדנַאל ר ע ט ס ַא ג .מ .,רד רעניב

 ,ץנַאדעג םעד םעד טלעקיװטנע ןעּבָאה יז ,(ָאיפָאס) } יי ר פ

 .ַא ןָא גנּוּבעלפיוא עשיטילָאּפילַאנָאיצַאנ ַא ךילגעמנוא זיא'ס זַא

 טימ ןעטפעהַאּב ךיז ןּומ טסינויצ רעדעי .גנואיינעּפ רעגיטסיינ

 ןעגיזָאד םגיא ןּוא םוטנעדיי םנּופ השוריירוטלּוק רעכייר רעד

 ןעּבָאה ןעטנערעפער יד ,טנעגוי יד ןעהיצרע ןעמ ןּומ טסײג

 ירּוטלּוה ןוא ןעלּוש עשיאערּבעה ןּופ גנּופַאש יד טגנַאלרעּפ

 יסינויצ עשיסקָאדָאטרָא יד ןעגיהּורעּב ּוצ ידכּב .סעיצוטיטסניא

 םזינויצ רעד ןַא ,טרעלקרע עיצולָאזערירּוטלוק יד טָאה ןעט

 יער יד ּוצ הריתס ַא ןיא טהעטש טָאװ ,ןּוט טשינרָאג טעװ

 ,םּוטנעדײ םנּוּפ ןעצעזעג עזעיגיל
 רעפמעק.ןויצ רעגידריװרהע רעטלַא רעד ,ף ל י ר ,רד

 ןוא טיקינײא ּוצ טפור רע רעכלעװ ןיא ,עדער ַא ןַאד טלַאה

 ,םולש
 רעניװ רעד ןיא :טעטימָאקסנָאיצקַא ןעיינ ַא טלהעוו'מ

 .רד ןוא טנעדיזערּפ סלַא ?צרעה .רד :ןײרַא ןענעז גנּוטייפ
 ,רד ןּוא קערָאמרַאמ רַאקסָא טקעטיכרַא ,שעקָאק ,רד ,רערינש

 טלהעװעג ןענעז ייװצ עטצעל יד) ,רעדילגטימ סלַא ןהָאק 5
 ,(ץטנימ ןּוא יקצענעמערק טָאטשנָא ןערָאװעג

  םעד לצרעה .רד טסילש גנוציטכַאנ רעגנַאל ַא ךָאנ

 ַא טימ ןעמּונעגפיוא טרעװ עכלעװ ,עדער ַא טימ סערגנָאק

 | .גנורעטסייגעּב ןּופ םרּוטש

 סינופ הבושּת ַא ןעמּוקעגנָא זיא סערגנָאק ןּופ סולש ץ'כָאנ = -

 .סערגנָאק רעד רַאפ טקנַאד רעכלעװ ,ןַאטלּוס ןעשיקרעט

 ,גנוסירגעּב
 ןעזעװעג זיא סערגנָאק רעלעזַאּב רעטשרע רעד .ּבױא

 ַא ןטזעװעג רעטײװצ רעד זיא ָאט ,עיצַאטסעפינַאמ ַא רקיִעּב
 יד טגעלעג טָאה'מ ןעכלעװ היוא סערגנָאקסטעּברַא רעכילכַאז
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 זיא'ס קנַאּב רעד רַאפ ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד רַאֿפ תודוסי
 ישרעפ יד ןעשיװצ גנורעטנהנענרעד ןּופ סערגנָאק .ַא ןעזעװעג
 ןעטייװצ םעד טָאה לצרעה  ,םזינֹויצ ם'ניא ןעגנומערטש ענעד
 "עּב רעד ןופ טָאה סָאװ .עלָארַאּפ:ףמַאק יד ןעּבעגעג סערגנָאק

 0 ר ע בָא ר ע :;גנוגנערטשנָא עשיאָארעה ַא טגנַאלרעפ ונוגעוו

 ּי (ןםּוט גע ד ײ* סָאד טרעּבָא רע ,תֹוליהק יד
 י = 2 1 2226 , וי = יי ' /צ רראָשזאהפ סטט ה ךדד יי

 י :

 טערגנָאק ןעשיטסינויצ ןעטייווצ ןופ גנונפערעד יד



 םזינויצ רעד ןוא םוטנעדיי סָאד (3
 טרעדנוהרהָאי ןעטנעצניינ ןופ ףוס םייב

 . לצרעה רָאדָאעט זיא סערגנָאק ןעשיטסינויצ ןעטײװצ ן'כָאנ
 , ײס ןּוא םינּפ 'ּסלּכ ײס ,ןעגנוהימעּב ענייז ךישממ טפַאהרעּביפ

 2 : .ץּוח יּפלּכ
 - ּוצ עלָארַאּפיףמַאק יד ןערָאװעג ןעבעגעג ןיא םינּפ יפלּכ

 .דצמ ףליה ַא ףױא ןעגנּונּפָאה עטצעל יד .תֹוליהְק יד ןרעּבָארע

 לצרעה ןּוא ןעדנואושרעפ ןענעז עיטַארקָאטולּפ רעשידי רעד)

 יד ןעגעג ףמַאק ןעזָאלסטכיזקיר ןוא םענעפָא ַא טרעלקרע
 / ,םוטנעדי ןעלעיציפָא םנופ רערהיפ עשירָאטַאלימיסַאישידיגנ
 .העפיט ןוא רעלענש 8 ןעּבעל ןעשידײ סםניא ןָא ךיז טּביוה'ס

 ,טַארקָאטסירַא רעד -- לצרעה .עיצַאזיטַארקָאמעד ןופ סעצָארּפ

 ףֹוכ םייּב .עיטָארקָאמעד רעשידי רעד ןופ רעטָאפ רעד ןזיא

 ַאּפָארײא רעּביא ךיז ןעטײרּפשרעפ טרעדנוהרהָאי ןעטי18 ןּופ
 רהָאי טרעדנּוה טשרע רעֶּבָא .עיטַאוקָאמעד ןּופ ןעגנוװָאל יד
 טשרע ,םּוטנעדײ םעד בלַאהרעניא רָאפ סָאד טמוק רעט9/

 ףױא ןעסַאמסקלָאפ עשידײיד טרהיפעגסיורַא טָאה םזינֹויצ רעד
 יָאיצַאנ ןּוא ןעשיטילַאּפ רעזנוא ןּופ ענערַא רעכילטכישעג רעד

 יָאסולּפ ןּוא עיצַאלימיסַא רעד טימ ףמַצק רעד םּויק ןעלַאנ

 זיולּב ןעקנערשעּב טגָאקעג טשינ ,ךילריטַאנ ,ךיז טָאה עיטַארק

 ןּופ טנָארּפ ןעטיירּב ַא ןיא רעּבייַא ןיא רע ,תוליהק יד ףױא

 זיא סָאו  .טעּברַא-טרַאװנעגעג רעשיטילַאּפ רעשיטַאמעטסיס
 .ןיצ רעד, ןַא ,עועט ס'לצרעה ןּופ ץנעװקעסנָאק יד ןעזעװעג

 רחעקמּוא -ן'רָאּפ ךֶצנ םיטנעדיי םוצ רהעקמוא רעד ןיא םזינ

 | .,"דנַאל ןעשידיי ןיא
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 יד ךיז טלעקיװטנע טרעדנוהרהָאי ןעטי19 ןּופ ףֹוס םייּב
 ינֲָאל יד .קנַאּבלַאינָאלָאק ףעשידי רעד תבוטל עיצקַאיסקלָאפ
 ידלעג שידיי ַא םּתס ןיײז טפרַאועג טשינ טָאה קנַאּב רענָאד
 9658 יד ןעהעזעג ןגוא ענייז רַאפ טָאה לצרעה ,טוטיטסניא
 יד ןערָאװעג טמיטשעּב זיא קנַאּבלַאינָאלָאק רעד .ססזמקפתצ-

 .נעדי םעד לעיצנַא גיפ ןעריזילַאער ּוצ ,עּבַאגפױא יד
 ,רוי יד ןיז טפרַאדעג ךיוא טָאה ץנַאּבלַאינָאלָאק יד .טַאַאטש
 ףיוא רעטרַאשט םעד ןעמוקעּב טעװ סָאװ ,טּפַאשרעּפרעק עשיד
 | ,לארשי:ץרא

 .ַאלקָארּפ טרעדנוהרהָאי ןעט:19 ןּופ םישדח עטצעל יד ןיא
 ןופ גנוזָאל יד (סערגנָאק ןעטירד ן'פיוא) ךילטנעפע לצרעה טרימ

 'סטַאַאטש ןעגיזָאד סעד ןעריזילַאער ּוצ ידכב .רעטרַאשט
 סעד םלעהליװ רעזייק ןעשטייד ן'טימ לצרעה ךיז טפערט ,ןַאלּפ
 רעד ףיוא .דימַאח לּודּבַא ןַאטלּוס ןעשיקרעס ן'טימ ןוא ןעטיײװצ
 ןַאד ףרַאד ןעטײקרעכיז עכילטכערישיטילָאּפ ןּופ עגַאלדנּורג
 ןיא עיצַאזינָאלָאק ןּוא עיצַארגימעיןעסַאמ עשידיי יד ןעמּוקרָאפ
 טערט ,רעטרַאשט םעד יּבגל ןעגנּונּפָאה עטיורג טימ ,לארשייץרא
 . ,טרעדנוהרהָאי ןעטי20 םניא ןײרַא גנוגעװעּב עשיטסינֹויצ יד

 יּפלּכ ןּוא םינּפ יּפלּכ ןעּבַאגפױא עשירָאטסיה עגידלַאװעג |
 .עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה ץוח
 עשיטסינויצ יד ןעזעװעג סלָאמַאד רעּבָא זיא ךַאװש ןּוא ןיילק
 ..ויצ יד טלייצ טרעדנוהרהָאי ןעטי19 ןופ ףוס םייּב ,גנּוגעװעּב
 ןּופ .רעדילגטימ טנעזיוט 100 עַּפַאנק עיצאזינַאגרָא עשיטסינ

 םיאנוש טימ טלעגנירעגמּורַא םזיניצ רעד ןיא ןעטייז עלַא

 יעּב םזינויצ םעד טָאה עיצַאלימיסַא יד רָאנ טשינ .רענגעג ןוא
  עשיגָאלָאעדיא עינ יד ךיוא ,עיּפָאטּוא עכילדעש ַא סלַא טפמעק

 ינעזערּפער טפרַאדעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעגנּוריּפורג עשיט;לָאּפ ןוא
 ןעטערטעגפיוא ףרַאש ןענעז ןעסערעטניאסקלָאפ עשידײ ןעריט

224 



 רעלעזַאב ןעטשרע ןכ'ָאנ םישדח רָאּפ ַא .םזינויצ םעד ןעגעג
 ,רעטעּברָא עשידי ןופ עיצַאזינַאנרָא יד ךיז טפַאש סערגנָאק
 םוינויצ ן'טימ ךיז ןעלעטש וצ טָאטשנָא רעּבָא .'ד נו ב, רעד
 ףטַאק ןעכילטּפַאשלעזעג ןּוא ןעלַאנָאיצַאנ ןופ טנָארּפ ןייא ןיא
 "דנוּב, רעד טָאה ,עיטַארקָאטולּפ ןוא עיצַאלימיסַא רעד ןענעג
  שימ ןּוא .םוינויצ ןעגעג ןעסַאמסקלָאפ עשידי יד טריזיליבָאמ
 -יסַא רעשיטסינויציטנַא רעד ןעפלָאהעג "דנוּבכ, רעד טָאה םעד
 ןופ שרַאמרָאפ םעד ןעטלַאהוצפיוא עיסקָאדָאטרָא ןּוא עיצַאלימ
 ןעּבעלסקלָאפ ןעשידי םניא קנַאדעג-טַאַאטשנעדיי

 עירָאעט יד טהעטשטנע ,טירטפיוא ס'לצרעה ךָאנ ץריק
 ,שידײ רעטנַאקעּב רעד ,רעפעש ריא ,םזימָאנָאטױא,תּולג ןעגעוו
 .עריא ןײז טימ טָאה װ ָא ג בו ד .ש עקירָאטסיה רעשיסּור
 ,סעיזוליא עשיטסינויציַא ןּוא עשיטסינויציטנַא ןעפַאשעג עיגָאלָא
 ילַאהעגּפָא ץנעגילעטנִיא רעשיוי רעד .ךופ לייט ַא ןעּבָאה סָאװ

 | . ,םזינֹויצ םנופ ןעט
 ,טרעדנוהרהָאי ןעט.19 ןופ טמלעה) ףעטייװצ רעד ןיא ךָאנ

 . ןוא עיצַאלימיסַא ןּופ טסײג םנּוע טשרעהעּב םוטנעדיי סָאד .ןיא
 טלעקיװטנע טרעדנוחוהָאי ןעט-19 ןופ ףֹוס םייּב .עיצַאּפיצנַאמע
 ןוא ן'לצרעה ןיא טנופעג עכלעװ ,גנוגעװעּב עשיטסינויצ יד ךיז
 ןעטסגיטכעמ ןּוא ןעטסץרַאטש ריא גנואװש ןעשיטילָאּפ ןייז
 יגוטכיר עשידיי ערעדנַא ןעריוּבעג ןערעװ טייצכיילג ,קורדסיוא
 ןעלַאנָאיצַאנ ן'פױא קידנעהעטש סָאװ ,ןעגנוגעװעצ ןּוא ןעג
 ןופ ףוס םוצ .םזינויצ םעד ףרַאש ךָאד ייז ןעפמעקעב ,ןעדָאב
 ןעשיטנַאגיג ןײז םזינויצ רעד ןָא טּציוה טרעדנוהרהָאי ןעטס9
 ,עיטַארקָאטולּפ ןעגעג :טנָארפ רעשידיי רעצנַאג רעד ףיוא ףמַאק
 יָארּפ ןּוא עיסקָאדָאטרָא-סגנונערט ןעגעג ,עיצַאלימיסַא ןעגעג
 להָאצ ןיא ךַאװש ,סזירָאנּבוד ןּוא "דנּוב , ןעגעג ,רעניגַאר.טטעט
 ףױא ןײלַא הנחמ עשיטסינויצ יד טהעטש הּכ ןיא ןיילק ןוא
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 ןיא האנש טימ טלעגנירעגמורַא קידנעייז ,סעיציזָאֿפ עריא
 ןעלַאנָאיצַאנײטנַא טימ ,הפגמ.דמש ןּוא םזיטָאנַאפ טימ ,עיטַאּפַא
 ןעו .םזילַאנָאיצַאנ ןעשיטסינויצ-יטנַא ןּוא םזיטילָאּפָאמסָאק
 ןעט.19 ןופ ףֹוס סייב ןָא ךיז טּבױה סָאװ ,ףמַאק רעזעידנַארג
 ןעצנַאג םעד םּורַא טמהענ ןוא ךיז טלעקיװטנע ,טרעדנוהרהָאי
 ןופ רעטנעצרהָאי עטשרע יד ןיא ןעּבעל ןעשידיי טנּופ טנָארפ
 .רעד גנודישטנע יד יװ ,ןעהעו רימ .טרעדנּוהרהָאי ןע0
 ייצ םנּופ ןוחצנ ןעגידנעטשלופ םעד ּוצ טנייה ךיז טרעטנהענ
 ,ןעטיצעג.ףמַאק עלַא ףיוא סזינ

 ַאריּפַאש .ה רָאסעּפָארּפ



 רעשיטמילָאּפ רעד ףיוא קלָאפ עשידיי סָאד (4
 ענערַא-טלעוװ : :

 ײװצ עטשרע יד ןופ גנוטיידעּב עשירָאטסיה עסיורג יד

 סָאװ ,ןירעד לּכיםדק ןענַאטשעּב ןיא ןעסערגנָאק עשיטסינויצ

 רעד ףיא טלעטשעגקעװַא םעלּנָארּפןעדי םעד ןעּבָאה ײז

 .סנײטש'מ ,עשידיי עגיטציאזיּב יד ,ענערַא:טלעװ רעשיטילָאּפ

 יד ךרוד ןערָאװעג טרהיפעגנָא ןיא סָאװ ,קיטילָאּפ טגָאזעג
 םנּופ קיטקַאט יד טנהָאמרעד טָאה ,רעגידערּפ:עיצַאלימיסַא
 ןּופ טמַאז ַא ןיא ּפָאק ריא ןעטלַאהעּב טָאה יז .לעגיופ:סיורטש

 רעשידי רעד ןופ תמא םעד ןעהעז ּוצ טשינ ידכּב ,סעיזּוליא
 | .עיצַאוטיס

 *עג ןיא טײקכילקריװ רעשידיי רעד ןּופ תמא רעד ןּוא

 טרעדניהרהָאי ןעט:19 ןופ ףֹוס םייּב .רעגיריורט ַא רָאג ןעזעוו

 .ערטש עשיטימעסיטנַא יד ןעסקַאװעג גידלַאװעג לַארעּביא ןיא

 ךיוא זיא ,עטכישעג.תּולג רעשידײ רעד ןיא טפָא יװ .גנּומ

 םנּופ רעגערט-ןענהָאפ רעד דנַא לש ט ײד ןעזעװעג לָאמסָאד

 ןעטסימָארגָאּפ יד רַאפ טָאה דנַאלשטײד ,םויטימעסיטנַא:טלעװ
 .עט ןעגָאזוציױוַא ,יד טלעטשעגיצ ַאּפָאריײא:םורד ןוא חרזמ ןיא
 ייֵגַא רעגיטּולּב רעײז רַאפ ןיזײלּכ עגיטסיג ןוא עשיטערָא
 .ירע במ עש ט ןָא ט סּוה סױרַא טיג 1898 רהָאי םניא .עיצַאט

 ןיא טרילימיסַא ירמגל ךיז טָאה סָאװ ,רעדנעלגנע ןַא) ןעל

 ןעט.19 םנּופ ןעגַאלדנּורג יד, :ךּוּב טמהירעּב ןייז (דנַאלשטייד
 תיצמּת םעד טרערליש רע ןעכלעװ ןיא ,*טרעדגוהרהָאי

 רעשירַא רעד ןעשיװצ ףמַאק ַא סלָא עטכישעגיטלעװ רעד ןופ
 קוק ==
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 וצ דּולינּב ,ןעריטנעזערּפער רעירַא יד .עסַאו רעשיטימעס ןוא

 רעכילשטנעמ רעד ןיא עטסנעש ןּוא עטסעּב סָאד ,ןעטימעס יד

 רעשירַא רעד ןּופ רעהעטשרָאפ עטסלעדײא יד ,טּפַאשלעזעג

 ןענעז ןעדיי יד תעשּב ,ןעשטייד יד ךילריטַאנ ,ןענעז עסַאר
 ןיא ןעלרעּבמעשט טניימ ,םעד ּביִלּוצ ןּוא .ןעטימעס עטסגרע יד
 יסקע יײיװצ עגױָאד יד ןעשיװצ .עּבעלנעמַאזּוצ ַא ךילגעמנוא

 טָאה תסמתס ;ט6808 שטנעמ רעשידײי רעד .,רעקלעפ עמערט

 .ײא יד טנײה ךיוא טרהיפ רע ,טלעװ עקיטנַא יז טרעטשעצ
 רעד ָאזלַא ןּומ סע ,דנָארגּפָא םּוצ טײהשטנעמ עשיאנּפָאר
 רַאפ ךיז ןעװעטַאר תסתגס 601002608 ,שטנעמ רעשיאעּפָאריײא

 .ױטשסױרַא טעװ רע סָאװ ,םעד ךרּוד רהַאּפעג רעשידײ רעד
  וצ .הביבס ןײז ןופ רעּפרעק ןעדמערפ ַא יװ ,ןעדי םעד ןעס
 ,היר רעטשרע רעד ןיא ,ןעפורעּב זיא עּבַאגפיױא רעגיזָאד רעד

 ןּופ ןיורק יד ,טגָאזעג יװ ,טעדליּב טָאװ ,קלָאפ עשטייד טָאד
 ךיז טציטש סָאװ ,ךּוּב ס'נעלרעּבמעשט ,עסַאר רעשירַא רעד

 זיא ,ןעזייוועּב עכילטפַאשנעסיװ-שיגָאלָאּפָארטנַא ףיוא טשרמולּכמ
 רעּבָא ,עטרהעלעג יד ךרוד שיטירק רהעז ןערָאװעג ןעמונעגפיוא
 יד ןיא הלּועּפ ןּוא גלָאפרע ןעסיורג רהעז ַא טַאהעג טָאה סע
 -עדַאקַא ןּוא ץנעגילעטניא רעשטייד רעד ןּופ ןעזיירק עטיירּב
 :ךנורג יד, ןענעז טייצ רעצרּוק ַא ןּופ ךשמּב .טנעגּוי רעשימ
 .םיוא רָאּפ ַא ןיא ןענישרע "טרעדנּוהרהָאי ןעט-19 םנּופ ןעגַאל

 בָא ,ןענָאלַאס עלַא ןיא טדערעג יז ןעגעװ טָאה'מ ןּוא ןעגַאל
 ימעשט ןָאטסּוה ,ןילרעּב ןיא ףיוה ןעכילרעזייק ןופ קידנעּבױה
 רעטָאפ רעגיטסײג רעד 86 4460 ןעזעװעג ןיא סָאװ ,ןעלרעּב
 המשנ יד ט'מסרעפ סעירָאעט ענײז טימ טָאה םזירעלטיה ןופ
 רעד ,לעּבע ב טסּוגיוא טָאה םנהל .קלָאפ ןעשטייד ןוֿפ

 עיטַארקָאמעדילַאיצַאס רעשטייד רעד ןופ רערהיפ רעלופטנַאלַאט

 -ַעד.לָאיצָאס ןּוא םויטימעסיטנַא :רושָארּב רעד ןופ רּבחמ ןוא
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 רעד ןיא םזיטימעסיטנַא רעד, זַא ,ךיז טסיירטעג *עיטַארקָאמ

 טָאה גנולקיװטנע עשירָאטסיה יד ."םינָארַאנ יד ןּופ םזילַאיצָאס

 :רעהעּב לכש רעד ןּוא םזילַאנָאיצַאר רעד טשינ זַא ,ןעזיװעּב
 ;רהָאי עט:20 סָאד .רעקלעפ;רוטלּוק יד ןּופ םּויק םעד ןעש
 ןופ ןעכייצ םעד רעטנוא דנַאלשטיײד ןיא ןיירַא טערט טרעדנוח
 חסּפ ברע ןעמוקעגרָאפ ןיא סָאװ ,לַאפ.םד-תלילע ןעכילדנעש ַא

 ס'נעלרעּבמעשט ןּופ .ץינָאק טדָאטש רעשיסײרֿפ רעד ןיא 0
 עגיטּולּב ּוצ ןעטימעסיטנַא עשטייד יד ןעהעגרעּביא סעירָאעט
 .רעביא ןעסײרּפ ןיא ךעלטעטש ןּוא טעטש ךס ַא ןּוא םישעמ
 ,טרַאד ןוא ָאד ,ןָא ןעמהענסָאװ ,ןעהּורנּוא עשידיי.יטנַא ןעּבעל
 -י .ןעמָארגָאּפ ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד

 םזיטימעסיטנַא רעד רעּבירַא ךיו טגָארט דנַאלשטיײד ןּופ
 יד ּואװ ,ןרַאגנּוא;ךײרטסע ןּופ לײט ןעשטיײד ןעטנהָאנ םניא
 יּול .ק .רד רעטנּוא ײטרַאּפ עלַאיצַאס:ךילטסירק .עכילטנייפנעדיי

 רעכילרעזײק רעד ןיא טכַאמ יד טרעּבָארע גנורהיפ ס'רעגע
 םנּופ גנוזָאל יד סױרַא טהעג ןיװ ןּופ .ןיװ טָאטש:ץנעדיזער |

 .עגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,רערענעש רערהיפ ןעלַאנָאיצַאנ-שטײד

 : ןעזרעפ עדנעגלָאפ ןיא טקירד

 - צסַאה ךיי םעדעי ןיא ךיא סָאװ,
 *! עסַאר יד רָאנ ,ןעּבױלג רעד טשינ ןיא
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 רעד ןופ רערהיפ רעד ךיוא ךיז טסײרט ,לעּבעּב יװ ױזַא
 ַא רעלד ַא רָא טקי װ עיטַאיקָאמעד-לַאיצָאס רעשיכיירטסע
 טעּברַא ףוס לּכ ףוס, זַא ,עיזוליא רעד טימ (די רעט'דמשיעג
 .טסע ןיא ןּוא דנַאלשטײד ןיא ."זנּוא רַאפ םזיטימעסיטנַא רעד
 יײֵטרַאּפ עריא ןּופ דישרעטנוא ןָא ,עיצַאלימיסַא יד טָאה ךײר
 יּבגִל ןעדי רַאפ הלּוגס עטסעּב יד ןַא ,ןעטלַאהעג ,ןערילָאק
 השעמ ,ךיז ןעטלַאהעּב ּוּצ ןיא םןיטימעסיטנַא ןעדנעסקַאװ םעד



 טָאה ֿפײװרעד ,םעז רובעי דע ,לעקניװ ַא ןיא לעגיױֿפ .סיורטש
 .שטייד ןּופ ןעגָארטעגרעּבירַא רעטייװ םזיטימעסיטנַא רעד ךיז

 .טסע ןּופ םיחטש עשיַאגנוא ןיא עשיװַאלס יד ןיא ךיירטסע -

 ןיא רָאפ ןעמוק 1899--1898 ןעוהָאי יד ןיא ,ןרַאגנּוא:ךייר
 יסױרַא ןענעז סָאװ ,ןעלַאטנָא עשידיי-יטנַא עגיטּולּב עיצילַאג
 .יטימעסיטנַא רעד ןּופ רערהיפ םעד ךרּוד ןערָאװעג ןעפורעג
 רעגיזָאד רעד  ,יקסװָאלַאיָאטס חלג םעד  ,ײטרַאּפ.סקלָאפ רעש

 .*עג טָאה טיאוזעי רעשיטַאנַאּפ רעשירעטלַאלעטימ ַא ,גָאגַאמעד

 עכלעװ ,ןעסַאמ-ןרעױּפ יד ףיא העּפשה עגידלַאװעג ַא טַאה
 .גנורעקלעפעּב עשידיי יד ןערימָארגָאּפ ּוצ ןעפּורעג טָאה רע

 טָאה ,ןערהעמ ןּוא ןעמהעּב ,רעדנעל עשיכעשט יד ןיא
 .ימעסיטנַא ןעמונעגנָא ןעשטייד יד ןעגעג גנוגעװעּב יד רעדיװ
 . סָאד ןעגנוזעג ןעמ טָאה ןעסָאג עלַא ןיא ןּוא ןעמרָאפ עשיט
 .ײמ ןיא ףיױא ןענערּב עדייּב ןעפרַאד שטייד ןּוא די, :לדיל

 עגיטולּב רָאפ ןעמּוק טעטש ערעדנַא ןיא ןּוא גָארּפ ןיא ."רע
 םניא ךיז טפערט 1899 גנילהירפ ןיא .ןעדי ןעגעג ןעסעצסקע
 ןעכלעװ ןיא ,לַאפ.םד.תלילע ןַא ַא נל ָא פ לעטעטש ןצשיכעשט
 דלָאּפָאעל ןַאמרעגני רעשידי רעד ןעגױצעגנײרַא טרעוו'ס
 .םָארגָאּפ עגיטולּב ַא רָאפ טמיק דנַאל ןעצנַאג ןרעּביא ,רענזליה
 ןעשיװצ ןעכַאמ ןעטימעסיטנַא עשטייד ןּוא עשיכעשט = .עצעה|

 רעד ןיא .ןעדיי יד ןעגעג טנָארפ ןייא ןעסילש ןּוא םולש ךיז
 העּפשה עּפַאנק ַא טָאה ערעפסָאמטַא רעכילטנייפ.ןעדיי רענײמעגלַא =

 :עלע עויסערגָארּפ ןּופ טסעטָארּפ רעגיטּומ רעד ןעּבָאה טנָאקעג
 םעד) קירַאסַאמ ,ּפָארּפ טסינַאמּוה ןעלדיא םעד טימ ןעטנעמ
 | , .שארּב (טנעדיזערּפ:הכּולמ ןעגיטציא

 ןרַאגנּוא טּפַאכרעפ ךיא טָאה םזיטימעסיטנַא רעד
 ײטרַאּפ עשידיי.יטנַא ןַא טקריװ ןערהָאי רע'80 'ד טיז וואו
 .סקלָאפ ףױא  ,ישטָאטסיא .ּפעד ןופ גנורהיפנָא רעד רעטנוא
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 ןעגעג עיצַאטיגַאיסָארגָאּפ עגיד'רדסכ ַא טהעג ןעגנּולמַאזרעפ
 טָאטש:טּפױה רעד ןיא העּפשה ףעטשרמולּכמ רעײז ןּוא ןעדײ יד
 עשידיי טסעּפיַאדּוי ןעפור ןעטימעסיטנַא יד עכלעװ ,טסעּפַאדוּב
 רעטנהָאמרעד רעד טָאה טנעמַאלרָאּפ רעטסעּפַאדוּב ןיא ,(הפגמ
 ַא ןיא ץיצַאּפיצנַאמע ןעדיי יד זַא ,טרעלקרע טּושּפ ישטָאטסיא
 ,דנַאלסּור ןּופ ןענרעל ךיו ףרַאד'מ ןּוא ַאּפָארײא רַאפ עדנַאש
 יד ןטּבָאה ןרַאגנּוא ןיא ךיוא .עגַארפךעדײ יד ןעזײל ּוצ יװ
 ייט ןיא לַאפיםר.תלילע ןעכילדנעש ַא ןעפַאשעּב ןעטימעסיטנַא
 עשירײטנַא עגיטולּב ּוצ טרהיפעג טָאה רעכלעװ ,רַאלסע:ַאס

 | ,ןעמָארגָאּפ
 ןעזעװעג ןעטסגרעמַא רעטײװ ךיוא ןיא ,רעהַאזיֿב יװ

 .ּולּב עכילקערש יד ךָאנ .םּוטנעדײי ןעשיס'ור ןּופ לרוג רעד

 .נָא ַַא ןעמוקעג ןיא ,ןערהָאי רע:80 יד ןיא ןעמָארגָאּפ עגיט
 .סטַאַאטש ןעשיטסירַאצ ןופ ףמַאק:סגנוטָארסיױא רעגיד'תונמחרּב
 .סײג ןּוא ןעכילטּפַאשטריװ רעיײז ןּוא ןעדײי יד ןעגעג טַארַאּפַ
 .אּפ ןּוא ןערָאטַאנרעּבּוג ,ןצױָאטסינימ עשיסּור יד .םּויִק ןעגיט
 : גניזָאל עגיצניא-ןיא ןעדי יּבגל טַאהעג ןעּבָאה רעטסיימציל
 ."דנַאלסּױה ןיא ןעּבעל סָאר ךילגערטרעמּוא ןעדײ רַאּפ ןעכַאמ,
 (ןעױהָאי רעג:90 יר ןיא) גנוריגער ערענָאיצקַאער:שיטַאנַאפ יד
 ןיא טָאה עװעלּפ ןּוא ָאװָאנרּוד ןערָאטסינימ יד ןּופ טרהיפעגנָא
 :יװקניא טימ ךיז טצּונעּב םּוטנעדײ ןעשיסּור ןטימ ףמַאק רהיא
 .ירד רער רעדנַאסקעלַא רַאצ רעד יײס .ןעדָאטעמ עשירָאטַאטיז

 יַאלָאקיג (1894 טסּברעה טײז) רעגלָאפכָאנ ןיז יײס ןּוא רעט
 לארשי:יאנוש ענעכַארּפשעגסױא ןעזעװעג ןענעז ,רעטייװצ רעד
 םעטסיס ַא ףיוא טריזַאּב טָאה טפַאשרעה:סטַאַאטש רעיז ןּוא
 ןּופ גנַאגנעקנַאדעג םעד ,תורזג ןּוא תופידר עשידײ-יטנַא ןּופ-

 .םעמ העד טרילּומרָאּפ ןעטסרָאלקמַא טָאה ס'הערּפ עשיסּור יד
 ,װעצסָאנַאדעיּבָאּפ "דָאניס ןעגיליה, ןּופ רעהעטשרָאפ רעגיט
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 טעװ ןעֶד" עשיסור יד ןּופ לעטירד  ַא, זַא ,קידנערעלקרע
 .טשער רעד ןּוא ןרעדנַאװסױא טעװ לעטירד ַא ,ןעּברַאטשסױא
 ייסּור יד טָאה ןעלטימ עלַא טימ ."ןערילימיסַא ןעזומ ךיז טעװ

 ,ײצ עשינַאגילּוכ יד ךרּוד טציטשעגרעטנּוא ,?יטַארקָארויּב עש
 טהִימעּב ,ערעדנַא ןּוא "ןינַאדשזַארג, ,"ַאימערװ עיָאװָאנ, ןעגנּוט
 .ָאדעיּבָאּפ םַארגָארּפןעדיי ןעגיזָאד םעד ןעכילקריוורעפ וצ .ךיז
 ,םונהיג ַא םוטנעדי םעד רַאפ ןערָאװעג ןיא דנַאלסּור .ס'װעצסָאנ
 .דנהעצ עליפ ןעפָאלטנַא ךילרהעירהָאי ןענעז סע ןעכלעװ ןופ
 .ָאקירעמַא ןייק רקיעּב ,ןעטנַארגימע עשידיי רעטנעזיוט רעגניל
 רעצרּוק ַא ןיא סָאה םירצמ תַאיצי רענרעדָאמ רעגיזָאד רעד
 .בּושי ןעשידיי ןעֶסיוִרג ןעיינ ַא סוניקואל רבעמ ןעפַאשעג טַײצ

 נַאגעג רדסּכ זיא דנַאלסּור ןּופ ןעריּפש יד ןיא יירטעג
 .עג ןעּבָאה ןעדיי טנעזױט 270 ךרעינַא ּואװ ,עינ עֶ;מּור ןעג
 .ןעגנוקירדרעטנּוא ןּוא תופידר ערעװש ןעהעטשוצסיוא טַאה

 .עג טלעטשעגקעװַא זיא םישזער רעשינעמּור רעדנעשרעה רעד
 ןּוא "ןעטסירקירענעמּור רַאפ עינעמּור, :ּפיצנירּפ ן'פיוא ןערָאװ |

 טַארַאּפַאיהכולמ רעצנַאג רעד זַא ,ןעזעװעג םרֹוג טָאה סָאד |
 ,רעטקַאראכ ןעשידייטנַא ןעכָארּפשעגסױאינַא ןעמּוקעּב טָאה
 ַא ןופ ןעטכילפ עלַא ןעליפרע טזומעג ןעּבָאה ןעדיי עשינעמּור
 .וװ .זַא ןּוא רעטילימ םייּב ןעניד ,ןרעייטש ןעלהָאצ יװ ,רעגריּב
 ינַאהעּב עיצּוטיטסנָאק עשינעמּור יד ייז טָאה גיטייצכיילג רעּבָא
 עשינעמור יד ןופ עגַאל יד ,דנַאל ןיא עדמערפ סלַא טלעד
 ,רעדנעלסױא יוד ןּופ יװ ,רעגרע ךס ַא ןעועװעג ןיא ןעדיי
 ערעייז ייּב ףליה ןּוא ץוש ןעכּוז טנָאקעג ןעּבָאה ענעי לײװ
 .'רקִפֹה ןעזעװעג ןענעז ןעדי עשינעמור יד תעשּב ,ןעלּוסנָאק
 .םילשומ עשינעמּור יד ןופ דנעה יד ןיא טרעפילעגסיוא קיד
 ןוא עשידיי ,עשידנעלסיוא ןופ ןעצנעװרעטניא עקיד'רדסּכ יד

 ןעּבָאה עיגעמור ןיא ןעדיי יד תבוט? ןערָאטקַאפ עשידיי;טשיג
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 ןּוא גנוריגער עשינעמור יד ײס ליײװ ,ןעפלָאהעג ךס ַא טשינ

 .טשרעהעּב ןעזעװעג ןענעז גנוניימ עכילטנעפע עשינעמור יד ייס
 ,לארשי-תַאנש רענעסיּברעפ ַא ןופ

 ןיא - טײצ רענעי ּוצ זַא ,ןעּבענּוצ ןעלעװ רימ ןעװ
 ןיא ,טעװעשּוּבעג ךיײרקנַארפ ןיא טָאה 1900-1898 ןערהָאי יד
 עשיטימעסיטנַא עדליװ ַא ,סעצָארּפ.סופיירד ן'טימ גנַאהנעמַאזּוצ
 .ןּופ דליּב גירעיױרט ַא ןעמּוקעּב רימ ןעלעװ ָאט ,גנוגעװעּב
 "רהָאי ןעט.19 ןּופ ףוס םייּב אּפָארײא ןיא עגַאל רעשידוי רעד
 .סילַאיצָאפ ןוא עגזַאושזרּוּב עשידיי יד תעשּב רעּבָא .טרעדנּוה
 עגיריורט עגיזָאד יד ןעטלַאהעג ןעּבָאה ןערָאטַאלימיסַא עשיט

 . יצנַאמע יד זַא ,קידנעּביױלג ,עדנעהעגרעּביארָאפ ַא רַאפ עגַאל
 ףיא ןיא ןיוש ,אּפָארײיא ןיא ןעדיי ןּופ עגַאל יד טָאה עיצַאּפ
 זַא ,טרעלקרע םזינויצ רעד טָאה ,טריזיליּבַאט ס דוסי
 ןײק טשינ טָאה יז .ה .ד עליּב ַאל ַא ןיא ענַאל עשידיי יד
 ךיז טָאה םזינויצ רעד .רדסּכ ךיז טרעדנע ןיא דוסי ןעטסעפ
 ם לע ה לי װ ןּופ עירָאעט רעד ףיוא טציטשעג  ײּברעד
 .ןיא עֶלּוש רעשירָאטסיה רעד ןּופ רעפעש םעד ,ועשָאר
 1878 .רהָאי ם'ניא ךָאנ טָאה רעכלעוו ,עימָאנָאקע-לַאנָאיצַאנ רעד
 תלוכיב ןענעז ןעדילטשינ יד ּואװ ,לַארעּביא זַא ,ןעזיװעּב
 יד ןערעװ ,סעיציזָאּפ עשימָאנָאקע עסיװעג ןעמהענוצרעּביא
 ןעסױטשעגסױרַא סעיציזָאּפ עגיזָאד יד ןּופ ןעדיי

 טָאה סערגנָאק ןעשיטסינויצ ןעטייווצ ןּוא ןעטשרע ץפיוא ||
 רעד ןעגעװ דליּב דנרעטישרעיגַא ןעּבעגעג יודרָאנ טץַאמ
 אּבהל טלעטשעג טָאה רע עכלעוו ,ןעּפָאקסָארָאה יד .עגַאל רעשידיי
 םּפסה ןיא ןעועװעג זיא סָאד ,רעגיריורט ךָאנ ןעזעװעג ןענעז
 עכלעװ ,גנולעטשנייא רעשיטסינויצ-ןײמעגלַא רעצנַאג רעד טימ

 םעד יּבנל םוימיסעפ ןעפיט ַא ןופ ןעזעװעג טשרעהעּב ןיא |

 רעגיוָאד רעד ,טפנוקוצ רעטנהָאנ רעד ןיא לרוג ןעשידײר
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 ייטכעלש טּתס ּבילּוצ ןעמּוקעג טשינ זיא סזינויצ ןופ סזימיסעמ
 אצוי לעוּפ ַא ןעזעװעג זיא וע .טייקיד'הרוחש'הרמ רעדָא טייק
 ךיא םעד ּבילוצ ןּוא ןעדנעשרָאפ דוסי םּוצ זיּב ,ןעפיט ַא ןּופ
 .רבע ןײז ןיא טייקכילקריװ רעשידיײ רעד ףיוא קוק ןעשיאיבנ
 יד ןעּבָאה םזימיסעּפ ןעשיטסינויצ םעד יּבגל .דיתע ןּוא הוה
 יה .ןערילָאק ןוא ןעגנוטכיר ענעדישרעפ ןופ ןערָאטַאלימיסַא

 ןיא ןעטסינויצ-ַא עלַאנָאיצַאנ-שידי עקידרעטעּפש יד ןיוא
 ,גנּוטכיר עשיטסימיטּפָא ןַא טריטנעזערּפער ןעטסינויצײטנַא
 ,גנונײשרע עוװויטיזָאּפ ַא םזימיטּפָא רעד זיא דימּת טשינ רעּבָא
 ןיזטכײל ףיא טריזַאּב רעכלעוו .םזימיטּפָא ןַא ןַאהרעּפ זיא'ס
 עסיװעג יּבגֹל םזימיסעּפ רעד תעשּב .ײרערַאנּפָא-טסּבלעז ןּוא
 ,סעיגרענעייוּבטיא עגידלַאװעג לָאמ ךס ַא טּפַאש ןעכַאזטַאט

 רָאדָאעט ןופ רוקמ רעד ןענַאטשעּב יקַאט זיא םעד ןיא
 -יסעַּפ ןעפיט ַא ןּופ גידנעהעגסױרַא .טַאט רעגיטכעמ ס'לצרעה
 טימ לצרעה טָאה ַאּפָאװיא ןיא דיתע ןעשידיי סעד יִּבגֹל סזימ
 ,טעטיװיטקַא עשידיי יד ןעריזיליּבָאמ ּוצ טהימעּב ךיז תוחּכ עלַא
 .נעדיי םעד תביטל עלעיצנַאניפ יד ייס ןּוא עשיטילָאּפ יד יײס
 סָאמ רענילק רהעז ַא ןיא רָאנ סָאד םיא זיא סע .טַאַאטש
 סענעסָאלשעג ַא ףױא ןעּפָארטעגנָא טָאה רע לײװ ,ןעגנּולעג
 :עג ַא ףיױא טציטשעג ךיז טָאה סָאװ ,טנָארפ ןעשיטסינויצ:יטנַא
 ןּופ םזימיטּטָא ןעגיטרעװרעדנימ שילַארָאמ ןּוא ןעזָאלנעקנַאד
 לצרעה רָאדָאעט ןופ םזימיסעּפ רעד ,ףידע -- השעת לאו בש
 םזימיטּפָא רעד תעשּב ,דנעיוּבפיוא ןּוא שירעפעש ןעזעװעג זיא
 ,ןערָאטַאלימיסַא רעשיטסינצ.יטנַא הנחמ רעטגיניירעפ רעד ןּופ
 דנערעטשעצ טקריװעג טָאה ןעטסילַאיצָאס ןוא ןעסקָאדָאטרָא
 | .דנעריזילַארָאמעד ןוא

 'סייג ענייז רַאפ ךילטײד ןּוא רָאלק גידנעהעז ,לצרעה
 טָאה ,קלָאפ ןעשידיי ןופ בצמ ןעשיגַארט םעד ןעגיוא עגיט
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 יעג טײקנע בעגעגרעּביא ןוא עיגרענע רעטסערג רעד טימ ךיז
 ינעדי ם'נופ ןעגנוצעןסיוארָאפ עשיטילָאּפ יד ןעפַאש ןעמונ

 םעד רָאנ טשינ קוק ןעשיאיבנ ןײז טימ גידנעהעז .טַאַאטש
 .עג רע טָאה ,דיתע ןרעטיּב םעד ךיוא רָאנ ,הוה ןערעװש
 טלעטשעג ,ןײרּפ:ןעדעי םּוא ,ןּומ עגַארפנעדײ יד ןַא ,ןעטלַאה

 ּוצ דוגינג ,קיטילָאּפטלעװ רעד ןּופ טקנוּפלעטימ ןיא ןערעװ
 .עג ןעּבָאה סָאװ ,ןעטסינויצ.יטנַא עמעװקעּב ןּוא עשינדחפ יד
 לע קניװ ַא ןיא ּואװ ץעגרע ןעּפוטשרעפ ןעלטימ עלַא טיִמ טלָאװ

 .ןעגױצעגסױרַא עגַארפנעדי יד לצרעה טָאה ,עגַארפנעדײ יד
 ,טלעװ.רוטלוק רעשיאײּפָאריא רעד .ןופ רטנעצ עמַאס ןיא
 ,החונמ ןײק ןעּבעג טשינ טלעװ רעד טעװ'מ זַא ,קידנערעלקרע
 "נַא ןופ ןעדײל יד ּוצ ןעקוקוצ גיהור ךיז טעװ יז ןמז לֹּכ
 רעד ןּופ ,רהָאי 8 ךשמּב .,המּוא רעזָאלדנַאלרעטָאפ ,רעטלַא

 (1904) טיוט ס'לצרעה זיִּב (1896) עיצַאקילּבוּפ-"טַאַאטשנעדײ;
 עכילנילק יד ןעשיװצ םּוטנעדײ ם'ניא ףמַאק רערעװש ַא טהעג
 ןעּפעלשרעּפ ןעלטימ עלַא טימ ןעליװ סָאװ ,ךעלשטנעמ עשידיי

 ,ןיר םעד ןּוא ,לעקניװ ַא ןיא ּואו:ץעגרע םעלבָארּפױעדיײ םעד
 יטנַא םענצסָאלשעג םעד ןעגעג זָאלסטכזקיר טפמעק סָאװ
 שארּב עגַארפנעדײ יד סױרַא טגָארט ןּוא טנָארּפ ןעשיטסינויצ
 ,רעשרעה-טלעוו ןּוא ןעגנוריגער ןּופ ןערטנעצ יד ןיא ,תוצוח לכ
 ,טײקש'תונדחּפ ןעגעג גירק ןעגירהעײטכַא ןעגיזָאד םעד ןיא
 יד ןערָאװעג ןעּבירעצ ןיא טײקיזָאלקנַאדעג ןּוא טייקכילניילק
 טנָארפ םעגצסָאלשעג םעד ּבילוצ .ס'לצרעה רָאדָאעט טפארקנעזיר
 ןופ רעפעש רעד טָאה ,םוטנעדײ ם'ניא טפַאשרענגעג ןּופ
 ןּופ לײט םעניילק ַא זױלּב ןעויזילַאער טנָאקעג "טַאַאטשנעדײ,

 ןעגנולעג םיא דיא סנײא רעּבָא ,רענעלּפ עשיטנַאגיג ענײז
 ףיוא ןיא עגַארפנעדײ יד :תומלשּב ןֹוא דנעצנעלג

 ןיא ןּוא לעקניװ ןעגנע ריא ןופ סיֹורַא רימּת

 טטס



 יילַאפ רעד ףיוא ןערָאװעג טלעטשעגקעװַא

 רהעז ַא ןעזעװעג זיא סָאד ,ענערַא.טלעװ רעשיט
 ,םוטנעדי ןרַאפ ןּוא םּוטנעדיי טיניא טַאט עשירָאטסיה עסיורג
 ןערָאװעג טצַאשעגּפָא גירעהעג טשינ ךָאנ טנייה ןיּב זיא סָאװ
 ןעטכירעּב ךעלרהיפסיוא ןעלטיּפַאק עטסנהָאנ יד ןיא ןעלעוו רימ
 ןעכײרגיז ףוס לכ ףוס רעּבָא ןערעװש ןעגיזָאד םעד ןעגעװ
 .םזינויצ ןעשיטילָאּפ ם'נופ געװיסגנולקיװטנע
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 םלעהליוו רעזייק ןוא לצרעה רָאדָאעמ (5
 רעמייווצ רעד

 טסוגיוא) סערגנָאק ןעשיטסינויצ ןעטייװצ ן'כָאנ ךיילג

 עיגרענע רעצנַאג רעד טימ ןעּבעגעגרעּביא לצרעה ךיז טָאה (8
 םעד םזיניצ ן'רַאפ ןעניװעג ןעגעװ ןַאלּט ןעטלַא ןײז ּוצ

 ןענעז ,טגָאזעג יװ .ןעטײװצ םעד םלעהליו רעזייק ןעשטייד

 ,עשילגנצ:ָארּפ ןעכָארּפשעגסיױא ןעזעװעג סעיטַאּפמיס ס'לצרעה

 רענעי ּוצ טָאה דימַאח לּודּבַא ןַאטלּוס םּוצ געװ רעד רעּבָא
 רעהירפ ןיוש טָאה לצרעה .ןילרע ב ךרּוד טרהיפעג טייצ

 ןע טקע ריד ַא ףיױא ןעמוקּוצּוצ ןעלטימ עלַא טימ טװורּפעג
 טימ ןעדנּוּברעפ ךיז רע טָאה קעװצ םעד ּוצ ,ןַאטלּוס םּוצ געװ

 ןעּבָאה סָאװ ,רעקיטילָאּפ ערעדנַא ןּוא עשיקרעט ענעדישרעפ
 .לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא העּפשה עסיורג ַא טַאהעג טש'רמולּכמ

 ןענעז ןעטַאטלווער יד רעּבָא ,דלעג ךס ַא טסָאקעגּפָא טָאה סָאד
 רעיעדנַא ןייק ןעּבילּבעג טשינ ָאזלַא ןיא'ס ,עלַאמינימ ןעזעװעג

 ,רעזײק ןעטטײד ן'טימ גנּודניּברעּפ ַא ןעכיז ּוצ יװ ,געװ

 ןעזעװעג ןיא דימַאח לּודּבַא ײּב העּפשה עכילנעזרעּפ סנעמעװ
 זיא רעזײק ןעשטייד םּוצ ןעמּוקּוצ סָאד רעּבָא .עסיורג ַא רָאג

 רעטייװצ רעד םלעהליװ ,ןעכַאז עטכײל יד ןּופ ןעזעװעג טשינ
 ערענַאיצקאער:שיטימעסיטנַא טיֿמ ןעזעװעג טלעגנירעגמורַא זיִא
 םעד  יּבגל ןעּבָאה עכלעװ ,ןערָאטסינימ ןּוא ןעלַארענעג

 רַאפ טָאה ןײלַא םלעהליװ .סחי ןעכילכנייפ ַא טַאהעג םּוטנעדיי

 דָארג ,טלתיפעג טשינ סעיטַאּפמיס ערעדנוזעּב ןיק ןעדײ

 רעטסַאהרעֿפ רעד ןיא ןעדײ ןופ להָאצ עסיורג יד ,ךּפיהל
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 .עגסֹורַא טפָא םיא ייב טָאה עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשטייד |
 ,ןעדײ עשטײד רָאּפ יד .ןעגנומיטש עשיטימעסיטנַא ןעפור

 ,עט רעלעירטסודניא ןוא םוטכײר רעײז קנַאד ַא ןעּבָאה סָאװ =
 ףיוה ןעכילרעזייק ן'טימ ןעגנודניּברעפ עסיװעג טַאהעג ,טייקיט

 ןעדעי ןּופ רענגעג ענעכָארּפשעגסױא ןעזעװעג דָארג ןענעז
 רעד רעּבָא .קנַאדעג ןעשיטסינויצ ןוא ןעשידיי לַאנָאיצַאנ
 טָאה רעטײװצ רעד םלעהליוו טסילַאירעּפמיא ןּוא טסירַאטילימ
 ,גַאפ ּוצ היטנ ןיז ןעזעװעג ןיא סָאד ,טײז עכַאװש ַא טַאהעג
 רע ןיא טײצ רענעי ּוצ. ןעוטפיוא ןוא רענעלּפ עשיטסַאט
 רעסיורג ַא ןעגעװ קנַאדעג ם'נּופ ןערָאװעג טשרעהעּב ירמגל
 ןערעסערגרעפ טכַאמ ס'דנַאלשטיײד לָאז סָאװ ,שירעּפמיא .חרזמ
 םלעהליוװ ךיז טָאה קעװצ םעד ּוצ ;בַאטשסַָאמ ןעשיטנַאגיג ַא ףיוא
 רעכלעוו ,ךימַאח לּודּבַא ןַאטלּוס ןעשיקרעט ן'טימ ןעדנּוּברעפ
 דצמ ןעטיטעּפַא עשיטסילַארּפמיא יד רַאפ טרעטיצעג טָאה
 :עגרעביא טָאה רעטייװצ רעד םלעהליוװ ,דנַאלסּור ןוא דנַאלגנצ
  יִבַאג רעד ןּוא יײקרעט רעד רעּביא טַארָאטקעטָארּפ םעד ןעמונ
 טָאה קשמד ןיא ןעלײװ ןייז תצשּב .טלעװ רעשינעמלוזּומ רעצ
 ,רענעמלּוזּומ ןָאילימ 300 יד ןעלָאז; :טרעלקרע ךילרעייפ רע
 רעשטייד רעד זַא ,ןעסיוװ טלעװ רעצנַאג רעד ףיוא ןעּבעל סָאװ
 עשטייד עגיזָאד יד "!טניירפ ,רעײז ןעּבײלּב דימּת טעװ רעזייק
 . גנוגיהורנואעּב עקרַאטש ַא ןעפורעגסױרַא ןעּבָאה רענעלּפיחרזמ
 ןופ הר עֶצנַאג ַא ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,דנַאלגנע ןיא
 .רעדנעל עשינעמלּוזּומ עסיורג

 ,טָאַאטשנעדיי ןייז טימ ןַא ,טנכערעג ָאולַא טָאה לצרעה

 ןעשטייד םעד ןעריסערעטנירעפ ןענָאק רעכַײז רע טעװ טקעיָארּפ
 .חרזמ יד ןיא ןעװעג ןּוטרעפ וּבּורו ושאר זיא רעכלעװ ,רעזײק
 .יטילָאּפ םעד רַאפ טעװ סָאד זַא ,טפָאהעג טָאה רע .סינינע
 סנעטשרע :;ןצטײקכילגעמ עסיורג רָאג ןעּפַאש םזינויצ ןעש
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 ןּוא ןַאטלּוס ןעשיקרעט םעד טימ ןעגנּוללנַאהרעּפ עטקעריד
 .לַאינַאלַאק רעשילגנע רעד יּבגל עגַאל עגיטסניג ַא סנעטייװצ

 ןעהיצוצרעּבירא ןעהימעּב אּבהל רעכיז ךיז טעװ סָאװ ,קיטילָאּפ
 רעד ן'לצרעה ךיז טָאה עיודיּכ .טיײז ריא ףיוא ןעטסינויצ יד

 ןָא םגה ,ןעּבעגעגנײא רעטעּפש ןַאלּפ רעשיטילָאּפ רעגיזָאז

 ייד ןיא ןעמּוקעג ףוס:לּכיףוס ןיא לצרעה ,ףליה ס'דנַאלשטיײיד
 .עז דנַאלגנע ךצמ ןּוא ןַאטלּוס ן'טימ ןעגנולדנַאהרעּפ עטקער

 .רעפ גנּוטַײל רעשיטסינויצ רעד ןערָאװעג טכַאמעג יקַאט ןענ

 ס'לצרעה ךרּוד .ןעגַאלשרָאּפ עשיטילָאּפ-לַאירָאטירעט ענעדיש |
 .לָאּנָאניטנַאטסנָאק ןיא ןע2:2 םעד םלעהליוו רעזייק םייּב ץנעידיוא

 ּוצ ןעסקַאװעגכױא םזינויצ רעשיטילָאּפ רעד זיא ,םילשּורי ןּוא

 .ןעלדנַאהרעפ ןָאק ןעמ ןעכלעװ טימ ,רָאטקַאפ ןעטסנרע ןַא
 :רָאפ עגיטיונ עלַא טלייאעגּוצ לצרעה טָאה 1898 גנילירפ טייז |

 .חרזמ רעגיטפנוקוצ רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיִא ןעגנּוטיירעּב

 טפרַאדעג טָאה עכלעװ ,ןעט-:2 םעד םלעהליוו רעזייק ןּופ עזײר

 ןעגנוהימעּב ס'לצועה רעּכָא .1898 טסּברעה ןיא ןעמיקרָאפ

 טשינ ךיז ןעּבָאה ןילרעּב ןיא רעזײק םיײּב ץנעידיוא ַא ןעגעוװ

 ,15323 רעּבמעטּכעס ןיא ,סערגנָאק ן'כָצנ ךײלג ,ןעּבעגעגנײא

 ןופ גָאצרעהסיורג ן'כרוד ןערָאװעג ןעמונעגפיוא לצרעה זיא

 יעג העש רָאּפ ַא ןופ ךשמּב טָאה רעכלעװ ,ךירדירפ ,ןעדיּב
 רעד ןּופ תודוס עגיטכיװ ןעגעװ ץלצרעה טרימרָאפניא יונ
 יסיורג רעֶנעדַאָּב רעד ,קיטילָאּכ רעשיאעּפָארײא ןוא רעשטייד

 ןיא רעשרעה עשכײד עטככײוסולפניײא יד ןּופ רענײא .גָאצרעה
 ,סינויצ רעד שנוובלּב ןעזעװעג ןעּבעגעגרעּביא ,ן'לצרעה קנאד ַא

 ַא רַאפ טרעלקרע (1922) רעטעּכש טָאה רע .גנּוגעװעּב רעשיט

 טכילפ עשילַאוָאב ןייז זיא'ס זַא ,עיצַאטוּפעד רעשיטסינויצ

 ףעכלעװ ןּופ ץיּפש רעד ןיא ,גנוגעוװעּב א ןעציטשּוצרעטנוא

 .הגרדמ ס'לצרעה ןופ טײקכילנעזרעּפ ַא טהעטש סע
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 רעט:2 םִלעהליִו ןיא ,ךירדירפ גָאצרעהסיורג םעד קנַאד ַא
 ןּוא םזיניצ םעד ןעגעװ טרימרָאפניא דנעכערּפטטנע ןרָאװעג
 טהימעב לצרעה ךיז טָאה גיטייצכײלג ,לצרעה רערהיפ ןיז
 ףַארג רָאדַאסַאּבמַא ןעשטײד םעד ןעניװעג ּוצ ןיװ ןיא
 .עװעג זיא רעזיק ןעשטייד םייּב העּפשה סנעמעװ ,גרעּבנעליוא
 םלעהליװ רעזײק ןעמוקעג זיא. רעּבמעטּפעס ףוס .סיֹורג ןעז
 װָאליּב ןָאפ דרַאהנרעּב רעטסיגימ:ןרעסיֹוא ןייז טימ רעט:2 םעד
 .ףירעזיק רעשיכיירטסע רעד ןּופ הילל רעד ּוצ ןיוו ןייק
 ץנעידיוא ןַא ןעמּוקעּב ּוצ טהימעּב רעדיװ ךיז טָאה! לצרעה
 ןעװעג לָאמסָאד ךיא ןיא סָאד רעּבָא ,רעזיק ןעשטייד םייּב
 טָאה ןיװ ןיא רעזיק םנופ טלָאהטנעּפיױא רעד לײװ ,ךילגעממּוא
 .עגםיֹוא לצרעה ןיא ןעגעגַאד .הֵעש רָאּפ ַא לּכהיַךס טרעיודעג
 ,ן'װָאליּב ךרּוד עדַאסַאּבמַא רעשטייד רעד ןיא ןערָאװעג ןעמונ
 ןעגעװ טסּומשעג ףילדניירפ רהעז ן'לצרעה טימ טָאה רעכלעװ
 .רע טָאה םזינויצ םעד יּבגל רעֶּבָא קיטילָאּפ ןּוא רוטַארעטיל
 " .סחי ןעטריװרעזער רהעז ַא ןעזיװעגסױרַא

 רע .,ןעגנוהימעב עניז ךישממ רדסּכ ןַאד זיֵא לצרעה
 גָאצרעהסױרג םעד טימ לָאֿמ רָאּפ ַא ןעמַאזּוצ ךיז טפערט
 ,וָאליּב ,עהָאלנעהָאה רעלצנַאקסכײר ןעטלַא םעד ,ןעדַאּב ןּופ
 טעװ לצרעה ןַא ,ןערָאװעג טמיטשעּב זיא ףוסל ןּוא ,גרּוּבנעלױא
 ןערעװ ןעמונעגפיוא עיצַאטּוּפעד רעשיטסינויצ  ַא ןּופ שאַרְּב
 ,םיִלָשורי ןוא לָאּפָאניטנַאטטנָאק ןיא רעזייק ןעשטייז ן'כרּוד
 ,1898 רעּבָאטקָא ןעטימ

 ךָאנ לצרעה טָאה לָאסָאניטנַאטסנָאק ןייק עזייר ןייז רַאּפ
 ןעגידנערַאפ ּוצ טהימעּב ךיז טָאה רע ּואװ ,ןָאדנָאל טכּוזעּב
 עד ,קנַאּב-לַאינָאלָאק רעשידי רעד ןעגעװ ןעגנולדנַאהרעפ' יד
 ַא ףיא ןָאדנָאל ןיא ןעטערטעגפיוא לצרעה ןיא רעבָאטקָא 3
 ךרע'נַא טגילײטעּב ךיז ןעּבָאה'ס ןעכלעװ ןיא ,גניטימנעסַאמ
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 ןעועװעג ךױא ןיא רענדער יד ןעשַיװצ ,ןעשטנעמ טנעזױט 0
 יַאטשעג זיא רעכלעװ ,סּויצַאנגיא רעטַאפ ,חלג רעשילױטַאק ַא

 יײלק:עדרָא רעצרַאװש ןייז ןיא םּוקילּבוּפנעזיר םעד רַאפ ןענ
 ןץלצרעה ןעגעװ טדערעג גנּורעטסײגעּב טימ טָאה ןּוא גנוד

 ,טרעלקרע ךַאיּפשנָא ןייז ןיא טָאה לצרעה .םזינויצ םעד ןוא

 ינעװ רעטיורג ַא רַאּפ טהעטש גנוגעװעּב עשיטסינויצ יד זַא
 טנּופ גנּוכילקריװרעפ רעגידלַאּב רעד ּוצ סרהיפ סָאװ ,גנוד
 י.רעסיוא'גַא ןעפוועגסיורַא ןעּבָאה רעטרעװ עגיזָאד יד .םזינויצ

 ,רעּביא ףיט ןעזעװעג זיא לצרעה .גנורעטסייגעּב עכילנהעוועג

 םעד ןעכַאמ יירפ טעװ עזײר רעלַאּפָאניטנַאטסנַאק יד זַא .טגײצ
 ,רֶצ ט רַאש ט ץרַאפ געװ

 -עד עשיטסיניויצ יד

 ײלַא ן'פיוא עיצַאגעל

 ןעטַא ןיא ,סילָאּפָאר

(1898) 

 ןצ סטכער ןופ)

 . ,ןהָאזפלָאװ :סקניל

 ,רערינש ,לצרעה

 -ןעדָאב ןוא רענעדייז

 (רעמייה
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 רעזייק ןעשטייד םייב ץנעידיוא יד .(36
 לָאּפָאניטנַאטסנַאק ןיא |

 ן"ק ןערהָאסעגקעװַא לצרעה ןיא 1898 רעּכָאטקָא 14 םעד

 .רד ןּוא ןהָאופלָאװ רוד ןּופ גנוטיילגעּב ןיא לָאּפָאניטנַאטסנָאק

 ,רענעדײז .י .זניא ןּוא רערינש .מ .רד) ,רעמײהנעדָאּב מה

 טשרע ןענעז עיצַאנעלעד רעד ּוצ טרעהעג ךיױא ןעּבָאה סָאװ

 טשרעהעּב ןעּכָאה ןעלהיפעג ענדָאמ .(ןעמיקעגכָאנ רעטעּפש

 ןעמ טָאה ןעטײז ענעדישרעפ ןופ .גיהנמ ןעשיטסינויצ םעד

 ןעדנוּברעפ םיא רַאפ ןיא העיסנ יד זַא ,טנרָאזעג ן'?צרעה

 רַעגיטּולּב ןוא רעגיד'הנּושמ רעד לײװ 4,רהַאפעגסנעּבעל טימ

 ןייז לחֹומ טשינ ןפוא םּוׁשֹּב םיא טעװ דימַאח לּורּבַא טָאּפסעד
 עירָאטירעט רעשיקרעט דעד ףיוא ןעכּוז ּוצ טיײקטסיירד יד

 תמאּב ןּוא .לשומ ןערמערפ ַא ײּב רענעלּפ ענַײז רַאפ ףליה-

 ַאֿפָארײא ןּופ ןעגיוא יד רַאפ טָאה סָאװ ,דימַאח לּודּנַא ויא

 גיהעס ,רעינעמרַא רעטנעזיוט רעגילדנעצ ןעטכַאלשּפָא טוָאלעג

 עטַאד רעד רעטנּוא ,רעכיּבגָאט ענייז ןיא .ץלַא ףיוא ןעזעװעג

 ,טנרָאװעג ךימ טָאהמ, :לצרעה טּבײרש רעּכָאטקָא 14 ןופ

 יד י,רימ ףיוא טַאטנעטַא ןַא ךיז טיירג לארשי.ץרא ןיא זַא

 .,רענרעװ .רד ךרּוד הדּוהיןּב ןּופ ןעמּוקעּב ךיא ּכָאה גנּונרָאװ
 טרעטישרע ףיט ןיּב ךיִא .ןערהָאפ וצ ןיא טכילפ ןיימ רעּכָא

 /יָאה ןרע טלע עטּוג ענַײמ תפשּב ,ןערהָאפקעװַא םייּב ןעזעזעג
 יפעג טשינ ןעלעװ סָאװ ,עגיצנייא יד ןענעז יז .טניײװעג ןעּב

 ןופ ןערהעקקירוצ רהעמ טשינ לָאז ךיא ּביױא ,טסיירט ןייק ןעג

 טָאװ ,סָאד הסחג ןײק ןײז טשינ ײז רַאפ טעװ'ס .עײר ןימ
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 יטײקכילנעזרעּפ עשירָאטסיה ַא ןעכַאמ רימ ןופ ןַאד טעווימ
 :9ג לצרעה טָאה ,לָאּפָאניטגַאטסנָאק ןיא ןעמוקנָא םייּב

 רעד ןּופ סרעטערטרעפ יד טימ ךיז ןעפערטנעמַאזּוצ טוװורּפ
 "עגניא טשינ רעּבָא םיא ךיז טָאה סָאד ,גנוריגער רעשיקרעט
 ךױא . ,לַאפוצ ַא ןױלּב ןעזעװעג טשינ סע זיא רעכיז ,ןעּבעג
 ףיוא ןעפָארטעגנָא טָאה רעזײק ןעשטײיד םייּב ץנעידיוא יד

 רעטנּוא ,'לצרעה יּבגל ןיא ןילַא רעזײק רעד ןעטייקירעװש
 :ַאסַאּבמא םעד ןוא גָאצרעהסױרג רענעדַאּב ןּופ העפשה רעד
 רעד ןעּבָאה ןעגעגַאד ,טמיטשעג טּוג ןעזעװעג ,גרעּבנעלױא רָאד
 ןיא רָאדַאסַאּבמַא רעטטַײד רעד ןוא װָאליּב רעטסינימ ,ןרעסיוא
 ַא טַאהעג ןײטשרעגיּב ןָאפ לַאשרַאמ ףַארג לָאּפָאניטנַאטסנָאק
 ירענגעג יד טקריװעג יײז ףיוא טָאה סע .,גנולעטש עוויטַאגענ
 ײטנַא יד ךיוא םּתכ'נמ ןּוא אטוג ןַאטלּוס ןעשיק-עט ןּופ טפַאש
 יירקפיוה עשיטימעסיטנַא יד ןופ גנולעטשנײא עשיטסינויצ
 : ,םּוטנעדיי ןעלארעגיל ןעכיירסולפנייא םעד ןופ ןּוא ןעז

 יעגרָאפ סטנעװָא ,1898 רעּבָאטקָא 18 םעד זיא ךילדנע
 ןופ ,ץנעידיוא עטעטײרעּברָאפ ןּוא עטפָאהוע גנַאל יד ןעמוק
 רעכיּבגָאט ענײז ןיא ,טרַאװרע ?יפױזַא טָאה לצרעה םעכלעוו
 ןערהָאפעג ןעגעז רימ, :לצרעה טּביירש (רעֶּבָאלקָא 19 ןּופ)
 יעג ןענעז סע ּואְװ ,ַארעּפ ןּופ ןעסַאג עטצוּפעגסיוא יד רעּביא
 רעטסנעפ עלַא ןּוא עקירצגײג ןּופ ןעהייר עטלעּפָאד ןענַאטש
 .ּוא ףױא טקּוקעג טָאה'מ .ןעשטנעמ טימ ןצזעװעג לופ ןענעז
 סיורג ןייק ןעפורסױרַא טנָאקעג טשינ טָאה יז םגה ,עקשָארד רעז
 טרהיפעג ןעּבָאה סָאװ ,סנעגָאװיסוסקול יד יּבגל סערעטניא
 .ןערּודנומ ענעדלָאג .עכײר ןיא ןעריציּפָא ןּוא ןעטמַאעּב-ףיוה
 םוש ןייק רשטא זַא ,טכַארטעג רימ ךיא ּבָאה ,סָאד קידנעהעז
 טלינ טרהיפ סנעגָאװ עטצוּכעגסױא עגיזָאד יד ןּופ רעגיצנייא
 "ןעקלָארד ענעגנודעג ,עמירָא ןײמ יװ ,עירָאטסיה ?יִמױזַא טיִמ
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 .טסַאלַאּפ.ןַאטלּוס םעד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןיא םהַאנפיוא יד |
 יד ןּופ םעניא ,ןעט:2 םעד םלעהליװ ןעשיװצ ךערּפשעג רעו -

 ןּופ גיהנמ םעד ,לצרעה .ט .רד ןּוא רעשרעה:טלעװ עטסגיטכעמ
 .רעפ לַארעּביא ןּוא רעטײרּפשעצ ןּוא רעטייזעצ ,רעכַאװש ַא
 עטסעטנַאסערעטניא יד ןופ רענײא רעכיז ןיא ,המוא רטטגלָאט
 יעג םעד תעשּב .עטכישעג רעשיטסינֹויצ רעד ןיא ןעדָאזיּפע
 ?ןרעסיוא רעד ןעזעװעג דנעזעװנָא טייצ עצנַאג יד ןיא ךעוּפש
 יער רעזיק ןעשטײיד ן'רַאפ טָאה לצרעה .וָאליּב ןָאפ רעטסינימ
 יליװ .םזינויצ ןופ ןעטָאלּוטסָאּפ ןּוא ןעליצ יד ןעגעװ טרירעפ
  םיּכטֿמ הבושּת רעכילטנייופ ןייז ןיא זיא רעט:2 רעד םלעה

 ןּופ סעיטַאּפמיס יד ןעניװעג ףרַאד םזינויצ רעד זַא ,ןעזעװעג
 םיא ײּב ןענעז ןעדער ס'רעזיק םעד ךשמּב רעּגָא ,טלעװ רעד

 *ןעסעה ןיא , .ןעגנּומיטש עשיטימעסיטנַא עסיװעג ןערָאװעג טלוּב

 טלָאװמ עכלעװ ,ןעדיי ָאז ןענעז, טרעלקרע םלעהליו טָאה
 ,סעקינרעכּואװ ןענעז סָאד .ַאניטסעלַאּפ ןייק ןעגנערב טפרַאדעג
 עשיזעניטסעלַאּפ יד ןיא ןעלדיזנָא ןענָאק יײז לָאז'מ ּביױא ןוא

 ."ןעשטנעמ עכילצונ ןערָאװעג םּתס'נמ ייז ןעטלָאװ ,סעינָאלָאק
 םעד ןעגעג עדער עצרּוק ַא ןעטלַאהעג ףיורעד טָאה לצרעה-

 .רעפ קלָאט עשידײ עצנַאג סָאד טכַאמ רעכלעוװ ,םזיטימעסיטנַא
 םידיחי עשידי ענלעצניא ןופ םישעמ יִד רַאפ ךילטרָאװטנַא

 ,קידנערעלקרע ,וָאליּב טשימעגנײרַא ךיז טָאה ָאד- ,ןעּפורג ןוא
 ינעהָאה עיטסַאניד רעד יּבגל רַאּבקנַאדנוא ןענעז ןעדײ יד זַא
 טציא ,ןעדי רַאּפ קידענג ןעזעװעג דימּת ןיא סָאװ ,ןרעלָאצ
 ּוליפַא ןעײטרַאּפ עלענָאיציזָאּפָא יד ןעדי עשטייד יד ןעציטש
 יניו ,ָאי ,ָאי, .ןעטַארקָאמעד.לַאיצָאס עשיטכיכרַאנָאמײטנַא יד

 ,רעגניז לױּפ) ,רעזיק רעד טמיטשעגוצ ן'װָאליּגב טָאה !רעג

 רעד ןילעּבעּב רעסיוא ןענעװעג ןיא טנַאקירּבַאּפ רעשידיי ַא

 יָאמעד-לַאיצַאס רעשטייד רעד ןּופ רערהיפ רעטסכיײרסולפנייא
 טו
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 יקַאט ויא'ס זַא ,טרעפטנעעג םעד ףיוא טָאה לצרעה .,(עיטַארק
 סָאד לַאנָאיצַאנ ןעריזיויטקַא ּוִצ ,םוינויצ ןּופ עבַאגֿפױא יד

 להָאצ יד זַא ,ןיז טעװ ןופרעד אצוי לעוּפ רעד ןּוא םּוטנעדיי
 קרַאטש טעװ ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער יד ןיא ןעדיי ןוֿפ
 | ,ןעלַאפ

 זַא ,טרעלקרע רעזיק רעד טָאה ,ךערּפשעג םעד ךשמּב
 ףיא ןענכער ןענָאק טעװ לארשי.ץרא ןייק עיצַארגימע-ןעדיי יד
 יילטניירפ ַא ןיא טשרמולּכמ טָאה וָאליּב .גנוציטשרעטנוא ןייז

 ןופ קורדניא םעד ןעכַאװשּוצּבָא רדסּכ ךיז טהימעּב ןָאט ןעכ
 םינפ ץמיוא לעכימש ַא טימ רע טָאה טָא ,רעטרעװ ס'לצרעה

 "ייר עלַא ןענעז סָאװרַאפ ,תומימּת רעטכַאמעג ַא טימ טגערפעג

 עּבלעז סָאד ןּוא ,םזינויצ םעד ןעגעג ןעדיי עגיטכעמ ןּוא עכ

 ןיא ּוליפַא ,ןעגנּוטייצ עלַארעּביל;שידי יד ייּב ךיוא ןעמ טהעז

 ןּופ רענײא זיא לצרעה .רד ּואװ ,*עסערּפ רעיירפ רעײנ, רעד

 יב ףױא טקּוקעג טשינ ,טָאה לצרעה  ,רעטײבראטימ.טּפױה יד

 עכיירטסייג ןּוא עצרּוק טימ ךיז טהימעּב ,ןעגנורעטש סיװָאל

 רעגיזָאד רעד ּבילוצ .רעזיק םעד ךיז רַאפ ןעניװעג ּוצ ןעצַאז

 ,ךערּפשעג ןופ לייט ןעגידרעטייװ םעד ןיא רע טָאה קיטקַאט

 ןעגַארפ עשיטילָאּפיןײמעגלַא ןערָאװעג טרהירעּב ןענעז'ס ןעוו

 ןענעז עכלעװ ,ןעגנונײמ טגָאזעגסױרַא ,ךיײרקנַארפ ןּופ רקיעב

 ,רעזייק ןעטעדליּבעגניא םעד ןּופ ןוצר םּוצ טסַאּפעגּוצ ןעזעוועג

 "רעּביא עכילרעניא יד ןעכָארּפשטנע טשינ רעכיז ןעּבָאה רעּבָצ

 רעזעל רעגיטניה רעד ,אפּוג לצרעה רָאדָאעט ןּופ ןעגנוגייצ

 עשיטסינויצ ַא זַא ,ןעהעטשרעפ זּומ רעכיּבגָאט ס'לצרעה ןופ

 עגױזַא ןעניװעג טלָאװעג ךיז ראפ םלָאמאד טָאה סָאװ ,קיטילָאֿפ

 יִּבַא ןּוא רעט:2 דעד םלעהליװ יװ ,רעשרעה:טלעװ עשיטָאּפסעד

 ךיז ןעסַאפוצוצ ןעגנּואװצעג ןעזעװעג טּפָא זיא ,דימַאח לוד

 .םכאמ עגיזַאר יד ןופ ָאװינ ןעשילַארָאמ ןוא ןעגיטסייג םעד ּוצ
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 ,ןעכַאמ ּוצ ןעזעװעג טשינ קיטילָאּפ א זיא שרעֹדנַא .,רעגָאה
 ,עג טשינ גנוגיפרעפ ריא ּוצ טָאה סָאװ ,המּוא ַא רַאפ טרפצ
 .טסײג רעד טָאה רעכיז .ןעפישטגירק ןּוא ןעײמוַא ןייק טאה
 רהעז ַא יטלהיפעג לצרעה רָאדָאעט ףעדנעריפָאזָאליּפ ןּוא רצכיײר
 ,ןעדָאטעמ ןּוא םיכרד עשיטילָאּפ עלַא יד יּבגל סחי ןעשיטירק

 רעּבָא ,ןעצונעּב ּוצ לָאמעכנַאמ ,ןטמּוקעגסיוא םיא זיא'ס עכלעוו
 | .טַאהעג טשינ רע טָאה הרירּב ןייק
 ,רעט:2 רעד םלעהליװ טָאר ,ץנעידיוא רעד ןּופ ףוס םּוצ - :
 ,ץַאז ןיא ןיא רימ טגָאז, :ץלצרעה טגערפעג ,גידנעהעטשפיוא |

 . *!ןַאטלּוס םייּב ןעגנַאלרעפ ךיא רַאפ ךיא ףרַאד סָאװ
 ישטייד רעטנוא לאושי.ץרא ןיא 0ת2ז60/66 ססתוקפחֶצ י7, |
 : ,לצרעה טרעפטנעעג טָאה *4 טַארָאטקעטָארּפ ס'דנַאל |

 ,לעצנייא יד ןעכָארּפשעּב ן'װָאליּב טימ ןַאד טָאה לצרעה = |
 םילשורי ןיא רעזײק ן'טימ ךיז ןעפערטנעמַאזּוצ ןעגעװ ןעטייה
 ,רעגיזָאד רעד ײּב טעװ .לצרעה סָאװ ,עדער רעד ןעגעװ ןּוא
 ;ןעטלַאה טייהנעגעלעג

 טימ ךערּפשעג ס'לצרעה ךָאנ רהָאי 40 טעמּכ ,טנייה
 רעצנַאג רעד ןיא ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןעט:2 םעד םלעהליוװ
 טסּברעה םניא ,סלָאמַאד רעּבָא ,דָאזיּפע רעגיגנַאר:טײװצ ַא ןינע

 רעשירָאטסיה רעגידלַאװעג ַא יװ ןעמוקעגרָאפ סָאד זיא ,8

 לָאמ ןעטשוע םּוצ .טײקכילקריװ רעשידי רעד ןיא ךּורּברעּביא
 יװ םזינויצ םעד םלעדנַאהעּב רעשרעה:טלעװ רעסיורג ַא טָאה

 ןעגנּונּפָאה עדנעצנעלג טימ  ,רָאטקַאפ:טכַאמ ןעְשיטילָאּפ ַא
 םעד ןעגיטשעּב ,םירבח ריפ ענייז טימ ןעמַאזּוצ ,?צרעה זיא
 ןופ דנַאל ןעגילײה סֶעֹד ּוצ טריפעג םיא טָאה סָאװ ,ףיש
 ,ריותֹע ןוא רבע ןעשיצי
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 לארשי ץרא ןיא לצרעה (7

 .גָאט ענייז ןיא לצרעה טג"רש 1828 רעּבָאטקָא 27 םעד
 .הענרעד ךיז רימ ןעּבָאה ןעלהיפעג עטשימעג טימ,- :רעכיּב
 יעֹּב ּוצ זיאיס ,דנַאלרעטָאּפ רעזנוא ןופ סעגערּב יד ּוצ טרעס
 עטסופ עגיזָאד סָאד טקעװ ןעגנימיטש עפיס עכלעװ ,ןרעדנּואװ
 לָאמ ןעטצעל ןּוא ןעטשרע םוצ ."ןעשטנעמ ןופ בור םייּב דנַאל
 ןופ ןדָאּב םעד ןעטערטעב 'טַאַאטשנעדײ, ןּופ רעפעש רעד טָאה
 ,לארשי ץרא

 יַאק 21 ןּבָאה ,ֹופי ןיא ןעמוקנָא ס'לצרעה טימ גיטייצכיילג |
 ןעמּוקעג זיא סָאװ ,גּוצ ס'מלעהליו רעזייק טסירגעּב ןסָאש-ןענָאנ |

 רעד ןעזעװעג דנועװנָא ךױא זיא לארשי ץוא ןיא .הפיח ןופ
 .דנַאטשּוצ ןעגעװ טרינעװרעטניא טָאה רעכלעװ ,רעלכעה ,וצר |

 | ,םילשּורי ןיא רעוײק םייּב ץנעידיױא סלצרעה ןעמוק
 הוקמ תובשומ יד טכּועּב לצרעה סָאה לייוורעד

 .םיוא זיא רע ּואְװ ,ערעדנַא ןּוא תובוחר ,ןויצל ןושאר ,,לארשיו
 .ןעטסינָאלָאק עשידײ יד ךרוד ךילרעייפ רהעז ןערָאװעג ןעמּונעג
 טשידלישטַאר יד .,טנעגוי רעטרעטסײגעב רעד ךרּוד טרפּב ןוא
 .עגקירוצ רהעז ץלצרעה יבגל ןעזעװעג טשרעּוצ ןענעז םידיקּפ
 טימ ןערָאװעג ןעסירעגסימ ײז ךיוא ןענעז רעטעפש .,ןעטלַאה
 ןענעז טנַאסערעטניא  ,גנומיטש רעגידתובהלתה רענײמעגלַא רעד
 יװ ,סעינָאלָאק יד ןיא ךוזעּב םנופ ןעקּורדנייא עטשרע ס'לצרעה
 רעּביא, .רעכיּבגָאט ענייז ןיא ןערָאװעג ןעבעגעגרעּביא ןענעז ײז|
 ןּוכ ןָארַאּב ןרעה םעד רַאפ דחּפ רעד ָאד טּבעװש, לצרעה טגיירש *ץלַא|

 רעהירפ ןעכעװ רַאפ ,טסואװעג טשינ ןעּבָאה ןעטסינָאלָאק יד ,וירַאפ
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 ןושאר ןיא רעלעקנײװ יד ןעזיװעג רימ טָאה'מ .ןעּבָאה ּוצ ארומ

 וַא ,טַאהעג קפס ןײק טסינ לָאמנײק רעּבָא ּבָאה ךיא  ,ןויצל

 יד טימ .סעירטסּודניא ןעפַאש לַארעּביא ןעמ ןָאק ךלעג טסימ

 ןעדמַאז יד ןיא ןערָאװעג ןוטעגנײרַא ָאד ןענעז סָאװ ,ןענָאילימ

 טלָאװ ,ןערָאװעג טעװעלכַאטרעפ ןּוא טבנגוצ ןענעז סָאװ ןּוא

 טָאה ?ײװרעד .ןעכירגרעד סטנַאקעג שרעדנַא רָאג סעּפע ןעמ

 רעזנוא ןעגעװ תהעידי יד עינָאלָאק רעד ןיא טײרּפשרעּפ ךיז

 .םע-תיּב םעד ןיא ןעטעברעפ ךימ טָאה עיצַאגעלעד ַא ,ןעמיק

 רעדײפ ,טליּפשעג ןעמוק רעזנוא דובכל טָאה עלעּפַאק-קױומ ַא
 .עּב ןײז ןיא ךױ טָאה רענדער רעד : ...תונוּכ עסּוג טימ רָאנ

 םעד יּבבל טכילפ ןייז ןעגיניירעפ ּוצ טהימעּב םנהל גנוסירג

 סָאד םיא זיא'ס ,רימ רַאפ עיטַאּפמיס רעד טימ .ןָארַאּב ןרעה

 -עג טשינ רעטסײמלעּפַאק םער ןיא'ס יװ יװזַא ,ןעגנולעג טשינ

 ןופ לוק םעד טימ טײלפ ןּופ לוק םעד ןעגיניירעפ ּוצ ןעגנול

 ךיא .ןעשוטרעפ ץלַא םזּומעג טָאה קױּפ עסיורג יד .לעדיפ

 לָאז'מ זַא ,הצע ןַא םלוע םעד גידנעּבעג ,טדערעג ץרּוק ּבָאה ךיא
 געװ ןערעדנַא'נַא טהעג רע םגה ,ןָארַאּב םעד ןעביײלּב רַאּבקנַאד

 עשידיײ סָאד טכוװעּב -ימ ןעּבָאה ןויצל ןושאר ךָאנ ..ךיא יװ

 קחרמ ַא ןיא ךיז ענופעג סָאװ ,(הנֹויצ סנ) ןינחילא-ידַאװ ףרָאד

 .נײא עלַא ןעמונעגפיוא זנוא ןּבָאה טיֵאד .העש רעבלַאה א ןופ

 רימ טָאה ןַאמ רעטלַאינַא ,ןעגנועג ןעּבָאה רעדניק יד ,רעניואו
 רענעגיא רעד ןּופ ןײװ ךיא יװ ,ץלַאז ןוא טיויּב טהיירעג
 ןופ ךטלזיהנױאװ יד ןעכּוזעב טזומעג ּבָאה ךיא .עיצקֹודָארּפ

 זיא'ס .ןערהָאפעג רעטײװ רימ ןענעז ןַאד ,ןרעױוֿפ עלַא טעמּכ

 -ײר עפורג ַא תובוחר עינָאלָאק רעד ןּופ ןעמוקעגנעגעגטנע זנוא

 ןעזיװעג זווא רַאֿפ ןעּבָאה עכלעװ ,םירוחּב 20 ךרע'נַא ןופ רעט

 ,רעדיל עשיאערבעה ןעגנוזעג ןעּבָאה יז ,"עיזַאטנַאפ; ןימ א
 ןנױא יד .טנעגָאװ ערעזנוא םרַאװשנעניּב ַא יװ ,גידנלעגנירמּורַא
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 רַאפ ןענעו עניימ ןֹוא ס'רעמייהנעדָאּב ,ס'רערינש ,ס'נהָאזפלָאװ
 ןעמ טָאה תֹובֹוחְר ןיא .,ןערהערט טימ ןערָאװעג לופ חחמש

 ייואװניא עלא ,טיקכילרעיפ רעסיורג ַא טימ ןעמונעגפיוא זנוא

 ,רעדניק יד ,תֹורּוש ןיא טלעטשעגסיוא ןענַאטשעג ןענעו רענ
 יִצֹג סָאד ןיא ןעגנוגנידעב עמירָא יד טײל ןעגנזעג ןעּבָאה
 | | *! םהַאנּפוא עכילגינעק ַא ןעועװ

 תוקמ טכװעב רעדיװ ?צרעה טָאה גָאט ןעטסכענ םעד
 ןיז ףיוא ן} םלעהליוװ רעזײק םעד טרַאװרע טָאה'מ ּואװ ,לארשי

 ןעּבָאה רעיט:ףמוירט ןעטציּפעגסױא םײּב .םילשּורי ןײק געװ
 -ַארַא ןּוא ןעטסינָאלַאק עשידיי טרעדנוה רָאּֿפַא טלעמַאזרעפ ךיז

 ּמָאק ןופ טנּפָאװעּב ,ןעמרַאדנַאשו עשיקרעט ,ןעכַאלעפ עשיּב

 להעפעּב ס'לצרעה רעּבָא ,גנוגדרָא יר טיהעגּפָא ןעּבָאה ,סיפ וצ

 ןעזעװעג ףּופ ןיא סָאװ ,ץַאלּפ ןעצנַאג םעד טשרעהעּב טָאה

 "נָא גנילצולּפ זיא רעזײק רעד .םלֹוע ןעטלעמַאזעגנָא ןַא טימ

 =ייֵלגעֶּב עּפורג ַא ןופ שארּב דרעפ ַא ףיא קידנעטייר ,ןעמוקעג

 םיא טימ ךיז ןּוא ץלצרעה טנעקרעד דלַאּב טָאה םלעהליװ ,רעט
 ןיא ןעהעזרעדיװ םּוצ, :ףוס םּוצ קידנעגָאז ,טסירגעּב ךילטניירפ
 יעצ רעזיק םעד טָאה רָאכ.רעדניק רעשידײ רעד *!םילשּורי

 ריד ליה, :ןמיה:הכולמ ןעשטייד םעד ןּופ גנַאזעג ן'טימ טיילג
 ענײז טימ ןעמַאװצ לצרעה זיא סטנעװָא ,"ץנַארקסעגױ םיא
 ּוצ קיטירפ ןעזעװעג זיא'ס ,םילשורי ןיק ןעמּוקעגנָא םירבח

 =ײילגעּב ענייז סימ לצרעה ןיא תּבש תרימש בילוצ ןּוא טכַאנ

 זיִּב ףױהנהַאּב ןּופ געװ ןעגנַאל םעד סיפ ּוצ ןעגנַאגעג רעט

 ,טרעטַאמרעד קרַאטש יז טָאה העיסנ:ןהַאּב יד םגה ,לעטָאה םוצ

 םעד רעכיּבגָאט ענייז ןיא לצרעה טּביײרש "גנּודימרע ןיימ ץָארט,

 ןופ טכיל םײב טכַאמעג םילשורי רימ ףיוא טָאה, רעּבָאטקָא 9
 ,סעיניל עכילרעה עריא טימ קורדנייא ןעגידלַאװעג 8 הנבל רעד

 לדגמ ןוא ןֹויִצ גנוטסעפ רעד ןופ טעוליס יד ןיא רַאּברעדנואװ
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 סָאװ .,ןעדיי תֹונחמ טימ ןעזעוװעג לופ ןענעז ןצסָאג יז .דוד
 ,"הנבל רעד ןופ טכיל םייּב .טריצַאּפש ןבָאה

 .ןיא טבעפעגרעביא טָאה לצרעה עכלעװ ,געט רָאּפ יד
 יעז ,| םלעהליװ ייפ ץנעידױא רעד ףיוא גידנעטרַאװ ,םילשּורְי
 יקיטײרפ רעד יװ ,שיטנַאמָאר ןעזעװעג רעגינעװ ,ךס ַא רעּבָא ןענ

 רעמלשּורי רעד ןּופ רערהיפ יד .הנבל רעד ןּופ טכיל םייּב טנעװָא
 ןעכלעװ ןעּבָאה ּוצ טַאהעג ארומ ןעּבָאה גנּוריקלעפעב רעשידיי
 ןעגידירקפה-שיטָאּפסעד םעד ײּב .ן'לצרעה טימ אשמו עגמ זיא'ס

 זיא ײקרעט רעד ןיא טשרעהעג סלָאמַאד טָאה סָאװ ,םישזער
 ,טלהעצרעד ץלצרעה טָאה'מ יװ ,ךי לדנעטשרעפ ןעזעװעג סָאד
 גַארטפיוא ןַא ישַאּב:םכח רעלָאּפָאטנַאטסנָאק םנופ ןעמיִקֶעג ןיא
 .םרח ןיא ן'לצרעה ןעגעלוצנײרַא ישַאביםכה רעמלשורי םוצ

 םעד ןּופ ןעטלַאה טייוו טזּומעג ?צרעה ךיז טָאה םעד ּבילּוצ
 ךיוא לצרעה ךיז טָאה אמעט יאהמ .רוּבצ ןעשידי רעמלשורי

 .טײד םנופ גנוסירגעּב רעכילרעײפ רעד ןיא טגילײטעּב טשינ
 יד טָאה םעדרעסיוא .רעױש.ףמּוירט ןעשידיי םייּב רעזייק .ןעש
 .ן;טײקירעװש עשירפ ףיא ןעפָארטעגנָא רעזײק םייב םהַאנפיוא
 .זיא'ס ןּוא וחירי ןײק ןערהָאפקעװַא טפרַאדעג טָאה םלעהליוו
 ללכּב טעװ ץנעידױא עטמיטשַאּב יד יצ ,ןעזעװעג רעכיז טשינ
 םירבח ענייז ןוא ץלצרעה ייַּב גנומיטש יד .ןעמּוקרָאפ ןענָאק
 לצרעה טָאה ,טײצ ךס ַא גידנעּבָאה ןעלַאפעג קרַאטש ָאזלַא זיא
 .גָאט יב ,טציא .םילשּורי ןּופ ךעלסעג יד רעּביא טרעדנַאװעג
 ,גנּוזָאלרהַאװרעפ עכילקערש יד טקרעמעּב טשרע רע טָאה טכיל

  טּבײרש רע .שדקה ריע רעד ןּופ טפַאשגנע ןיא ץומש םעד
 רעּבָאטקָא 31 םעד ,םילשּורי ןּופ סריטַאד ,רעכיבגָאט ענייז ןיא |

 יוצ רעד ןיא ךימ לעװ ךיא ןעװע :רעטרעװ עדנעגלָאפ 1898
 יד רימ טעװ ָאט ,ןענהָאמרעד ,םילשּורי ,ריד ןעגעװ טפניק
 יסעג ענייד ןיא .ןעגינעגרעפ ןייק ןעפַאשרעפ טשינ גנורענירע
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 ,שומיע ןּופ חיר רעטכעלש ַא ךיז טנָארט סע עכלעוו ןּופ ,ךעֿל
 זיא סָאװ ,ןערהָאי רעטנעזױט ןופ עטָאלּב ַא ןעקנוזרעפ רגיִל
 ןעװ ..ץומש ןוא תּואנק רערעטסניפ ,טײקיזָאלטכַאמ טימ לופ
 ןוא ,?רעזנוא ןייז טעװ םילשּורי ןוא גָאט רעד ןעמּוק טעװ סצ
 ןימ טעװ ןַאד ,ןוטפױא ןענָאק סעּפע סלָאמַאד ךָאנ לעװ ךיא
 .,"םילשּורי ,ךיד ןעגינייר ּוצ ,ןייז טַאט רעטשרט

  *רעטניא ןּוא ףירּב ,ןעגנוהימעּב עגנַאל ךָאנ ,ףוס.לכ:ףוס

 םעד םילשורי ןיא ןעמּוקעגרָאפ זיא רעלכעה .װער דצמ ןעצנעו

 רעשיטסינויצ רעד ןּופ ץנעידױא יד 1898 רעּבמעװָאנ }
 טימ (רענעדײז ,רערינש ,רעמיײהנעדָאּב ,ןהָאזפלָאװ) עיצַאגעלעד
 .ןעמּונעגּפיױוא עיצַאגעלעד יד טָאה || םלעהליװ .שארּב ןלצרעה

 עכלעװ ,עדער ס'לצרעה ףיוא רעּבָא ,ךילרעייפ ןּוא גידריוװסנעּביל
 םזינויצ םנופ רענעלּפיעיצַאילַאער יד ןעכָארטשעגרעטנּוא טָאה
 דצמ ןעמוקעג זיא ;ײקרעט ןּוא דנַאלשטײד דצמ ףליה יד ןוא

 סָאד זַא ,םעד ןעגעװ םּתס הבועּת עכילטניירפ ַא רעזיק םעד
 ןופ גידנעהעגסיױרַא ,ןעטָאש ןּוא רעסַאװ ןעּבָאה ףיַאד דנַאל
 :רערינש ּוצ טגָאזעג גיטכיר ?צרעה יקַאט טָאה ץנעידיוא רעד
 טשינ ןּוא ןײנ טגָאזעג טשינ טָאה רע) || היפ 001 חֹו 01 תֹו סח
 ןוא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןעשיװצ זַא ,רָאלק ןעזעװעג זיא'ס .(ָאי
 רעכלעו ,רעזײק רעד ,ןערָאװעג עילַאק סעּפע ןיא םילשורי
 ןעדער ּוצ ,ןלצרעה ןעכָארּפשרעּפ לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא טָאה

 ןייק טימ טציא טָאה ,0048:16066 ססזװקּפתַצ ןעגעװ ןַאטלוס ןץ'טימ

 ןופ רעּביא טיג'מ יװ .טנהָאמרעד טשינ םעד ןעגעװ טרָאװ
 .טריּבָאוּפ לָאמײװצ םלעהליװ טָאה ,ןעלעװק עגידריווּביולג
 םער ןעגעװ דימַאה לּודּבַא סימ ןעדער ּוצ לַאּפָאניטנאטסנָאק ןיא

 ןעפָאופעגנָא ןַאטלּוס םייַּב רעּבָא טָאד רע ןָאלּפ ןעשיטסינויצ

 / ירָאפ זיא םעד ּבילוצ ,גנולעטש עזנענהעלּבָא ירמגל ַא ףיוא

 יָיִמ זַא ,ךילגעמ ,רעזײק םייּב יוגש רעגנילצולפ רעד ןעמוקעג
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 .רעּפ ערעדנַא ןוא ן'וָאליּב ןופ העּפשה יד ךיא טָאה טקריװעג
 טיג'מ יו .שיטסינויצ יטנַא טמיטשעג ןעזעוועג ןענעז סָאװ ,ןענָאז

 ןייק ןערהָאפעגטימ ןזיא סָאװ ,ןירעזײק עשטייד יד טָאה ,רעביא
 ןעװעג זיא העיסנ יד, :טרעלקרע ,ןַאמ ריא טימ לארשי ץרא

 ."ןעדיי לימיזַא ןעהעז ּוצ ןיא םהענעגנַא טשינ רעֶּבָא ,ןהעש רהעז

 יֹעּב עשיטימעסיטנַא ףױא טּביולרע ךיז טָאה רעזייק רעד ךיוא

 - .םיִלשּורי ןּופ ןעדיי עגיצומש יד ןעגעװ ןעגנוקרעמ
 זיא לָאּפָאניטנַא ט סנ ָא ק ןיא םהָאנּפיוא רעד ךָאנ

 ַא רָאג ןעזעװעג רעטײלגעּב ענײז ןּוא ן'לצרעה ןּופ גנומיטש יד

 יז טָאה ,םילשּורי ןיא ץנעידױא רעד ךָאנ טציא ,עלּופסגנונּפָאה

 ךיוא סָאד ןיא סָאמ רעסיורג ַא ןיא .טרימערּפעד קרַאטש ךיז
 ןּופ עזײרּבָא רעמעוװקעּבנוא ןּוא רעלענש רעד ּבילוצ ןעמוקעג

 ןיא עיצַאגעלעד רעשיטסינויצ רעד ןופ עגַאל יד .לארשי ץרא

 .נירעגמּורַא זיא לצרעה .עכילנײּפ א ןערָאװעג זיא לארשי ץרא
 ךָאנ ,ןענױשרַאּפ עגיטכעדרעפ ןּוא ןענָאיּפש טימ ןעזעװעג טלעג

 *עגקעװַא לענש םירבח עניײז טימ לצרעה ןיא ץנעידױא רעד |
 + ףעטסעּב רעטשרע רעד טימ טרָאד ןּופ ןּוא ופי ןייק ןערהָאּפ

  לָאּפַאענ ןיא .עיױדנַאסקעלַא ןייק ףיש (רטטסנרע ךילטנעגייא)

 ריא טייז לָאמ ןעטשרע סּוצ ,עיצַאגעלעד עשיטסיניצ יד טָאה
 =יֵצ ןענייל ּוצ ,ןעמּוקעּב לָאּפָאיטנַאטסנָאק ןייק ןערהָאפקעװַא

 העירי יד טקוהדעג ןעזעװעג ןיא יז ןּופ רענײא ןיא ןעגנוכ

 רעשיטסינויצ רעד ןעגעװ  ַארויּבצנעדנַאּפסערָאק ןעלעיציפָא ןוֿפ

 טריגַאדער זיא העידי עלעיציפָא יד .םילשורי ןיא ץנעידיוא

 טצעזעגּפָארַא ןּוא טרענעלקרעפ טָאה סָאװ ,םרָאפ ַא ןיא ןעועװעג

 יסיוא יװַא טָאה טסקעט רעד .ץנעידיוא רעד ןופ טרעװ םעד

 םלעהליװ רעזײק ,1898 רעבמעװַאנ 2 םעד ,םילשּורי, :ןעהעזעג

 ?רעּביא םיא טָאה עכלעװ ,עיצַאגעלעד עשידיי ַא ןעמונעגפיוא טָאה

 .ַאנטסעלַאּפ ןיא סעיגָאלָאק עשידײ יד ןופ םּוגלַאנא ןעּבעגעג
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 .טָאה ,עיצַאגעלעד רעד ןופ רערהיפ םנוֿפ ךַארּפשנָא רעד ףיוא
 .ךיז טריסערעטניא רע זַא ,ן םלעהליװ רעזיק רעד טרעפטנעעג

 עגַאל יד ןרעסעּברַאפ וצ ןעקעװצעּב סָאװ ,ןעגנוּבערטש עלַא טימ

 רעד ןּופ ןעצונ םּוצ .ַאניטסעלַאּפ ןיא טפַאשטריװדנַאל רעֶד ןּופ

 רעד ןּופ גנוריטקעּפסער רעגידנעטשלּופ רעד ייּב ,הכולמ עשיקרעט

 יעג ןענעז רעטײלגעּב סלצרעה ."ןַאטלוס םנופ טעטינערעװוס

 טסיירטעג ײז טָאה גיהנמ רעד רעּבָא ,טרימערּפעד קרַאטש ןעזעװ

 ,רַאפרעד, :טרעלקרע ייז רע טָאה טייהנעגעלעג רעד ייּב ןוא

 ייװ רדסּכ סָאד וומ ךיא .רערתיפ רעד ךיא ןיִב ,רתיא טהעז

 ,ךייא ןּופ רעגולק טשינ ןוא רעסעּב טשינ ןיּב ךיא :ןעלָאהרעד
 יעּב יקַאט ךיא ןיּב רַאפרעד ןּוא ןיז ייּב טשינ לַאפ ךיא רעּבָא

 ,טציא יװ ,ןעטנעמָאמ ערעגרע ןיא .גיהנמ רעד ןייז ּוצ ןעפור
 יעג טיירג ןיִּב ךיא ,ןפיהל ,טּומ םעד ןעריולרעפ טׂשינ ךיא ּבָאה
 ".תֹונּביִק ערעסערג ךָאנ ןעגנערּב ּוצ ,ןעזעװ

 םלעהליװ רעזיק םייּב ןעצנע'דיוא יד ןּוא עזייר-חרזמ יד

 לצרעה עכלעװ ףױא ,ןעגנּונּפָאה יד טליפרע טשינ ָאזלַא ןעּבָאה
 יָאֹּפ םוש ןייק ןעמעלַא םעד ןּופ זיא'ס .טנכערעג קרַאטש טָאה

 עלַא ךיז ןעּבָאה ללכּב ,ןעמּוקעגסױרַא טשינ טַאטלוער רעוויטיז

 טימ ןעדנוּברעּפ טָאהמ עכלעװ ,רענעלּפיעיצַאזינָאלָאק עשידיי

 .זָאלטרעװ ןּוא שירָאזוליא סלַא ןעזיװעגסױרַא דנ ַא לש טייד

 יד ןופ ןיירעפספליה , רעד ןּוא א"קי טָאה טייצ רענעי ּוצ)
 ,שארּב ןַאטַאנ לױּפ ,רד ןוא ןָאמיס .רד טימ "ןעדי עשטייד
 עיניל רעד ףיוא םיחטש"ררע עסיורג ןעמיקעּב ּוצ ךיז טהימעּב

 טָאה דגַאלשטײד עכלעװ ,ןהֵאּב רע ד ַא דגַא ב רעד ןומ
 .ָאלפנעזיר עגיזָאד יד ףױא טנכערעג טָאה'מ ,ןעױ טפרַאדעג

 ןיא ןַאלּפ םנּופ .,ןעטנַארגימע עשידיי-שיסּור ןעלדיזּוצנָא ןעכ
 י | .(וערָאװעג טשינרָאג רעבָא

 םלעהליװ רעזײק םייּב ןעצנעידױא ס'לצרעה םגה ,רעבָא = ,}
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 ,ןעצּונ ןעלַאער ןייק טגנערּבעג טׁשינ העש יפל ןעּבָאה ,| םעד

 ןיא גנודנעװ עסיורג ַא ןעועטעג ,טגָאזעג יװ ,רעּבָא ײז ןענצז

 טסנרע טכַאמטלעװ ַא טָאה לָאמ ןעטשרע םּוצ .םוינֹויצ םעד
 טַאהעג טָאה סָאד ןּוא לַאעדיא ןעשיטסינויצ םּוצ ןעגיוצעּב ךיז

 יָאמ עסיורג ,דנַאלשטייד ןופ ןעליו םעד ןפגעג וליפא ,רעטעּפש

 / ר יִצ ,טסייוו ועװ .ןעצנעװקעסנַאק עשיטילָאּפ ןוא עשילַאר
 ךילגעמ טלָאװ 1917 רעּבמעװָאנ 2 םנּופ עיצַארַאלקעד-רופלַאּב
 ירפ רהָאי 19 טיט ,סיִלָשּורי ןיא ץנעידיוא ס'לצרעה ןָא ןעזעוװעג

 | ,1898 רעּבמעװָאנ 2 םער ,רעה

 עיצַאגעלעד רעסשיטסינויצ רעד טימ לצרעה

 םילשורי ןופ ןרעױט יד יב



 םזינויצ ןעשיטילָאּפ ןופ טירש עקידרעטייוו יד (8

 זיא עזײר:רזמ רעד ןּופ ךיז ןערהעקקירוצ ןכָאנ .יר

 ךָאנ זיא רע .ןעגנוהימעּב עשיטַאמָאלּפיד ענייז ךישממ לצרעה
 טיא ייּב ןעהעטשטנע'ס רעּבָא ,דנַאלשטײד ףיוא טריטנעירָא

 .ליצ םוצ ןערהיפ טעװ ןילרעּב ךרּוד געװ רעד יצ ,תוקפס
 יעּב ליװ רע .עיצַאוטיס ערָאלק ַא ןעפַאש ּוצ טסילשעּב לצרעה

 ןיינ רעדָא ָאי :הבּושת עגיטליגטנע ןַא דנַאלשטיײד ןופ ןעמיוק

 ןייז וצ ףיוּב ןעכעלריטסיא ןָא לצנרעה טּבײרש קעװצ םעד וצ

 סעד ןיא .ןעדַאּב ןופ גָאצרעהסױױג םעד ,רָאטקעטָארּפ ןעלדייא

 עשידיי ַא ןעפַאש ּוצ ןַאלּפ ןיז ןעגעװ לצרעה טדער ףירּב
 רעטנוא לָאז סָאװ ,עיריס ןּוא ַאניטסעלַאּפ רַאפ טפַאשלעזעגידנַאל
 עשידיי עמָאנָאטיױא'נַא ןערהיפכרוד טײקסופורטוּפַא סידנַאלשטיײד

 םעד ןיא .רעדנעל עטנַאמרעד יד ןיא עיצַאזינָאלָאק:ןטסַאמ

 יד, .טלעטשעגקעװַא ויטיזָאּפ ןוא רָאלק עגַארפ יד טרעװ ףירּב

 ןעשטייד ַא ןעניװעג ןעלעװ ריס יצ, לערעה טּביירש "זיא עגַארּפ

 רערעדנַא'נַא ןּופ טַארָאטקעטָארט רעד .ץוש ןעשילגנע'נַא רעדָא

 רעזנוא זיא טנייה .טכַארטעּב ןיא טשינ טציא טמוק הכולמ
 רעד ..דנַאלשטיײד ייּב ץוש ןעכוז ּוצ טריטנעירָא גנוגעװעג

 ןערָאװעג זיא העּפשה עשטיײד יד סָאװ ,טקַאּפ רעגידריווקרעמ
 גנוגעװעּב רעד ןיא טקרַאטשעג טָאה יקרעט רעד ןיא דנעשרעה

 יגנע םעד ןעטלַאה סָאװ ,יד ןעגעג גנוטכיר עשטיידיָארּפ עניימ
 רעד ןיא טגנערד עגַארּפ יד ,טרעװסגעשניוו רַאפ ץוש ןעשיל

 זַא ,וליפא ןיימ ךיא .גנודישטנע ןַא וצ טייצ רעטסנהָאנ

 ײלטכצריטַאװירּפ יד ןעדנירג ןעלָאז רימ ןעװ ,לַאפ כניא ךיוא
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 טשינ או טעװ ,דנַאלגנע ןיא ץיז ן'טימ טפַאשלצזעגדנַאל עֹכ
 .ץוש עכילטכערירעקלעפ עגידרעטעּפש ַא ןייז ןעסָאלשעגסױא
 ,ץוש ס'דנַאלשטייד רעטנוא בּושי ןעשידי םעד ןופ גנולעטש
 ףעשילגנע.שטייד רעגידתופתּושב ַא ןעפַאש רשפא ךיז טעװ סע
 .מָאק עכלעװ ,ןעהעזסיוארָאפ ןָאק רעװ רעּבָא .טַארָאטקעטָארּפ
 ."ןעלקיװטנע ךיז ןופרעד ןעלעװ ןעטייקירעווש ןּוא סעיצַאקילּפ
 םּוצ ןעקישּוצרעניא גָאצרעהסױרג םעד לצרעה טעּב ףוס םּוצ
 סָאװ ,ןעגַארפ יד טנהָאמרעד רע םעכלעוו ןיא ,ףירב ןייז רעזייק-

 םילשורי ןּוא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןערָאװעג טרהירעּב ןענעז
 ןעכַאמ רָאלק לָאז עכלעװ ,ץנעידוא רעײנ ַא ןעגעװ טעּב ןּוא
 | ,םזינויצ םעד יבגל ס'דנַאלשטיײד גנולעטש יד
  טריזאב סלָאמַאד קיטילָאּפ סלצרעה טָאה ,ןצהעז רימ יח = |

 .תרומ ןיא דנַאלגנע ןוא דנַאלשטײד ןעשיװצ ץַאזנעגעג ן'פיוא
 ףמַאק-ץנערוקנָאק ןעגיזָאד םעד ןיא זַא ,טנכערעג טָאה לצרעה
 רַאפ ןעניװעג וצ ןעװורּפ דנַאלגגע ייס ןוא דנַאלשטײד ַייס טעװ
 ןופ ןעסנַאש יד ןעסקַאװ ןעלעװ אליממ ןּוא ןעטסינויצ יד ךיז
 רעּבָא טָאה ןַאלּפ רעגיָאד רעד  .עיצַאזילַאער.רעטרַאשט רעד
 -עג טָאה סָאװ ,דנַא ל סור ךרּוד ןעּרעװ טרעטשעג טנָאקעג
 ןעזעװעג טפָא זיא עכלעװ ,קיטילָאּפ.טנעירָא ענעגייא ריא טרהיפ
 .רעשיקרעט רענעקָארשעגנָא ןּוא רעכַאװש רעד .ייּב ךײרגלָאפרע :
 1899 ּבױהנָא טײז לצרעה ךיז טהימעּב םעד ּבילּוצ .גנוריגער }
 -ריטַאנ ןעטײװצ םעד יַאלָאקינ רַאצ םייּב ץנעידיוא ןַא ןעגעוו :

 טנָאקעג טשיג װעצסָאנָאדעיּבָאֿפ ןופ דנַאלסור סָאד טָאה ,ךיל
 טָאה לצרעה רעּבָא .םזינויצ ןרַאפ סעיטַאֿפמיס םוש ןייק ןעּבָאה
 ס'הערּפ עשיסּור יד ןופ לארשי תאנש יד זַא ,ןענַאטשרעּפ גיטכיר
 יד ןּופ ןערעװ וצ רוטּפ ידכּב ,ןעלעװ ייז זַא ,סיורג ױזַא זיא -

 .ץוא ןיא טאַאטשנעדיײ ַא ףיוא וליפא ןייז םיּכסמ ,ןעדיי עשיסור
 .יד לצרעה טבּוז ,רַאצ ןעשיסור םוצ ןעמוקוצוצ ידכג ,לארשי
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 .יטפירש רעד ןופ ןוא גָאצרעהסױרג רענעדַאּב ןופ ץנעװרעטניא
 רעד טָאה ,עּודיּכ .רענטּוז ןָאפ אסרעג עסענָארַאּפ ןירעלעטש
 .םולש ַא ןופ עלָאר יד טייצ רענעי וצ טליּפשעג || יַאלָאקינ רַאצ
 םעכלעוו ןיא ,טסעפינַאמ ַא ןעּבעגעגסױרַא טָאה רע  .לָאטסָאּפַא
 יירּב ּוצ ןערָאװעג ןעמורעג זיא טײהשטנעמ עשיאייּפָאריײא יד
 טָאה טַארָאטקעטָארּפ ס'רַאצ םעד רעטנוא ,םולש ןּוא טייקכילרעד
 ײב  ,גַאַאה ןיא ץנערעפנָאקסנעדירפ יד טריוינַאגרָא ךיוא ךיז
 רָאצ רעד ךיז טָאה םולש םעד תבוטל טעגרַא רעגיזָאד רעד
 ,ןעטסיפיצַאּפ עטנַאקעּב ןופ הייר רעצנַאג ַא טימ ןעפָארטעגפיונּוצ
 יָאטיױא יד ,רענטּוז עסענָארַאּב יד ןעזעװעג יאס עכלעװ ןעשיווצ
 ו / ,"רעדינ ןעפַאװ יד, :ךוּב ןעטמהירעּב םעד ןופ ןיר

 טימ גנודניּברעפ ַא טכוזעג לצרעה ךיוא סָאה גיטייצכיילג |
 ינּונ םעד טימ ןעכערפשעג טרהיפעג טָאה רע .ןַאקיטַאװ םעד
 רעד זַא ,טרעכיזרעפ ן'לצרעה טָאה סּויצנּונ רעד ,ינַאילַאט סויצ

 .עג טּוג ,עיצידַארט ןײז טױל ,ןעועװעג ךימּת ןיא ןַאקיטַאװ
 .טצעועגנײרַא ןעדי יד טָאה ןעמ ּביוא .ןעדי יד יּבגל טמיטש
 ןעציש ּוצ יז ידכּב ,ןעהעשעג ןױלּב סָאד ןיא ,סָאטהעג ןיא

 ףױרעד טָאה לצרעה .ןומה ןעשיטימעסיטנַא ןעדליװ םעד רַאפ
 יד זַא ,גנוקרעמעּב רעשינָאריא:םהענרָאפ ַא טימ טרעפטנעעג
 ךיוא טָאה ןַאקיטַאװ ןּופ עיצידַארט עשיטימעסיָאליּפ עגיזָאד
 ,ןעבילבעג זיא ףוסל .תוקספה עריא טײצ ּוצ טיצ ןופ טַאהעג
 ּוצ ןוא ןַאקיטַאװ םייּב ןעהימעּב רעטייװ ךיז טעװ לצרעה זַא
 .לעװ ,יקסילװענ ןָאפ .מ םיור ןײק ןעקיש רע טעװ ,קעװצ םעד
 ,ףיוה ןעכילטסּפױּפ ןפיוא העפעה עסיװעג ַא טָאה רעכ)

 ּוצ ףֹוס ַא ןעכַאמ וצ לצרעה עסילשעּב 1899 ץרעמ ןיא

 ףדעייםוא ןּבָאה ליװ רע ,דנַאלשטײד ךצמ סחי ןערעכיזנוא םעד
 טלעטש קעװצ םעד ּוצ .ןיינ רעדָא ָאי :הבּושּת ערָאלק ַא זײרּפ
 .יִפָא ןַא ,טעטימָאקטנָאיצקַא ןעסיורג םנופ גנוטַארעּב ַא ךָאנ ,לצרעה
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 .רעּביא לָאו ןעדָאב ןופ גָאצרעהסיורג רעד זַא ,גָאלשרָאפ ןעלעיצ
 רעד רעּבכיא טַארָאטקעטַארּפ ןעכילטנעפעיךילטכער םעד ןעמהענ
 רעד זַא ,רָאלק ןעזעװעג זיא'ס .6087416:66 ססתוקּפת} רעשידיי

 ןעשיטילָאּפ ןעגיטכיװ ןעגיזָאד םעד טעװ גָאצרעהסיורג רענעדַאּב
 ןערָאטקַאפ עדנעריגער יד ןופ המּכסה רעד ןָא ןּוט טשינ סקַא
 טלעטשעג קיטילָאּפ עשטייד יד ָאזלַא טָאה לצרעה ,ןילרעּב .ןיא
 גנּוטכיר רעניזָאד רעד ןיא  .גנודיישטנע רעשירָאגעטַאק ַא רַאכ
 םעד םלעהליו רעזײק םּוצ חירּפ ט'לצרעה ןעּבירשעג ךיוא זיא

 טעװ סע ּבױא זַא ,טּוׁשּפ טרעלקרע לצרעה םעכלעװ ןיא ,ןעטייווצ

 ,רעויק םײּב ץנעידיוא עגידלַאּב ַא ןערעװ טגיליװעּב טשינ םיא
 .עסניא ןײק רהעמ טשינ טָאה דנַאלשטיײיד זַא ,ןעסייה סָאד טעװ
 םנּופ הבּושּת ַא ןעמוקעג זיא םעד ףיוא .םזינֹויִצ ן'רַאּפ סער
 רעטסנהָאנ רעד ןיא זיא .ץנעידיוא יד זַא ,טעניּבַאק ןצכילרעזייק
 ןעגַאלשרָאפ עניו טימ ךױ לָאז לצרעה ןּוא ךילגעמנּוא טייצ
 .םעה ַא ןַאר טּבײרש ?צרעה  .וָאליּב רעטסינימ םיצ ןעדנעוו
 רעד ךיױא רעּבָא ,ן'װָאליּב ּוצ ףירּב ןעשירָאגעטַאק רעּבָא ןעכיל
 עטצעל יר .הלועפ רעדעי ןָא ןעבילבעג ויא ףירּב רעגױָאד
 ןופ .טצַאלּפעג ןעּבָאה עיצַאטנעירָא רעשטייד רעד ןּופ תֹודֹוסי

 ןעמ טָאה ןילרעּב ןיא ןעזיירק עשיטסילַאנרּושז עטרימרָאּפניא טּוג
 ,עגַארפ רעד ףיױא רעפטנע סיוָאליּב זַא ,ץלצרעה ןעבעגעגרעביא
 8 ןעועװעג זיא ,םוינֹויצ םּוצ רעזײיק רעד ךיז טלעטש סע יװ
 ַא רַאפ םָאלפ ןּוא רעײפ ךיילג טרעװ רעזייק רעד, :רעדנעגלָאפ)

 .םזינֹויצ ן'טימ ןעזעװענ לָאמסָאד ךיוא סע ןיא יױזַא .ךַאו רעינ
 ךיא זיא סָאד ןּוא ,ּפָא דלַאּב ךי טלהיק רעזייק רעזנוא רעּבָא
 ףרהצו ַא טכַאמעג רימ ףױא טָאה לצרעה .רד .ןעמּוקעגרָאּפ טציא
 .ויצ יר .ךַאו רעד ןיא טשינ בױלו ךיא רעּבָא ,קּורדנײא ןעטּוג
 ןעליװ ןעדײי עכייר יד .דלעג ןיק טשינ ךָאד ןעּבָאה ןעטסינ

 ןָאק ןעדיי עשיליױופ עגיצומש יד טימ ןּוא ןעגיליטעב טשינ ךי
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 .עג רעד ,וָאליּב טָאה ,סנייש סע יװ *,ןעכַאמ טשינ ראג ןעמ

 טָאה רעכלעוו ,קיטילָאּפ ןרעסיוא רעשטייד רעד ןּופ רעטייל רעטקיש

 ןעגעװ טעדיײשטנע ,קרַאמסיּב ןעטײװצ ַא רַאפ ןעטלַאהעג ךיז

 םעד ברע .םזינֹויצ םעד יּבגל סחי ס'דנַא"שטייד ןופ לרֹוג םעד

 יָאלק ַש טַאהעג לצרעה ָאולַא טָאה ,סערגנַאק ןעשיטסינֹויצ ןעטירד

 יעוועג ,העש יפל ,זיא דנַאלשטײד לסיּפַאק סָאד :עיצַאוטיס ער

 .ָאקסָארָאה עיײנ ןעפַאשעג ךיז ןעּבָאה דלַאּב .טגידנערעפ ןעז

 ןַאטלּוס ןעשיקרעט ן'טימ ןעגנולדנַאהרעפ עטקעריד ףיוא ןעפ
 .ָאה עסיורג טקעװרעד רעדיװ ץלצרעה ייּב טָאה סָאד  .אפוג

 .םוינֹויצ ןעשיטילָאּפ םנופ ןֹוחצנ ןעגידלאג ַא ףיוא ןטגנוגעפ-

 ךוזעב ס'לצרעה תעב "*תובוחרג עינָאלָאק יד
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 קנַאב- לַאינָאלַאק רעשידיי רעד ןופ גנודנירג יד 9
 ןַאדנַאל ןיא

 ןעגניהימעב עשיטילָאּפ.שיטַאמָאלּפיד יד טימ גיטייצכיילג |

 יָאק רעשידיי רעד תבֹוטל טייקיטעט עשיגרענע טילצרעה טהעג

 יוצ ןעועװעג ץלצרעה יב ןענעז ןעכַאז עדיב .קנַאּבלַאינָאל

 זער ּוצ ןעװויּפ עלַא זַא ,טסּואװעג טָאה לצרעה .ןעדנּוּבעגפיונ

 לי םדֹוק ןעגנַאלרעפ ןעלעװ םזינֹויצ םעד שיטיִלָאּפ ןעריזילַא

 ,ץנַאניפ ןעכיײר ַא ןּופ גנודנירג יד ,ןעלטימ עלעיצנַאניפ עסיורג

 . ירֲאפ גנּוצעזסיױארָאפ עטשרע יד ןעזעװעג ָאולַא זיא טוטיטסניא

 רעד רעּבָא ךיז טָאה רעדייל ,רעטרַאשט ןּופ ןעמּוקעּב םעד

 סע ןוא שדֹוח ּוצ שדֹוח ןּופ טּפעלשעגּפָא קנַאבלַאינָאלָאק ןינע

 .,ןצנָאזרעּפ יד .ןעטייקירעװש עיינ ןעפַאשעג רדסּכ ךיז ןעּבָאה

 יָאה ,גנּודנירגיקנַאּב רעד טימ טגיט:עשעּב ןעזעװעג ןענעז סָאװ

 .עגעגרעּביא ןּוא עיגרענע עגיטיונ יד ןעזיועגסיורא טשינ ןעּב

 ײז ןופ טָאה סע לפיו ,ליפױזַא טשינ סלַאפנעדעי טײקנעּצ

 בירקמ תומלשּב רע טָאה ןיײלַא סָאװ ,לצרעה רָאדָאעט טרַאװרע

 עליפ  ,םזינֹויצ ן'רַאפ דלעג ןּוא עיגרענע ,טייצ ןייז ןעזעװעג

 ,ןיפ טײװ ןעטלַאהעג ךיז ןעּבָאה ןעטסינֹויצ עדנערהיפ יד ןופ

 יירק םייּב עטשרע יד ןעזעװעג יז ןענעז ןעגעגַאד ,טעּברַא רעד

 ףָאה ןהאק סוּבָאקַאי ןּוא ןהָאזֿפלָאװ דוד .ןערעטש ןּוא ןעריקיט

 ןינע םעד ףֹוס.לּכףֹוס ןעגידנערַאפ ּוצ טהימעּב ךילרהע ךיז ןעּב -

 - וצ רבֹוג ןעזעװעג תֹלֹוכיּב טשינ ןענעז יז רעּבָא .קנַאּבלַאינָאלָאק

 ךעי ןעסקאװעגסיוא ןענעז סָאװ ,ןעטײקירעװש עקידרדסּכ יד ןייז -

 ךעקנַאּב עשידיי עגיטכעמ יד  ,טייז רערעדנַא'נַא ןּופ לָאמ סעד

 ,.אלג עכילטנייפ ֲא ןעפַאשעג קנַאּבלַאינ אָ ר רעד .םּורַא) ןעָאה
 יע =
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  ,טירש ןעכײרגלָאפרע ןעדעי טכַאמעג ךילגעמנוא טָאה סָאװ ,עדַאק
 יעג ןעבָאה ןעּפָארטנַאליפ ןּוא טייל-ץנַאניפ עשידיי רענָאדנָאל
 רעד ןעגעג טסעפינַאמ ןעכילרעייפ ַא ןענעגסיױרַא וליפא טלָאװ
 .טדער טײקרעטיּב טימ .קנַאּב רעשיטסינֹויצ רעד ןּופ גנודנירג
 .עגַָאל רענעפַאשעג רעד ןעגעװ "רעכיּבגָאט ענייז ןיא לָצרעה
 גנודנירגיקנַאּב יד, :לצרעה טּבײרש 1898 רעּבמעצעד 20 םעד
 .סיורָאפ ךעלעמַאּפ ןעטייקירעװש עכילרעכעל רעטנוא ךיז טּפעלש
 גנודנירג יד ןיוש רע טָאה לעמרָאפ זַא ,טעדלעמ ןהָאזפלָאװ
 .דנַאטשּוצ רעד, :1898 רעּבמעצעד 29 םעד ,"טכַאמעג גיטרעפ
 ןָאק םעד ןעגעװ .רעטלעפײװצרעפ ַא טציא זיא ךַאז רעזנוא ןּופ
 .רע ןעסיורג םעד ךָאנ .סעיזּוליא ןיק ןעכַאמ טשינ רימ ךיא
 ינּוא ןּופ טײקיזָאלטכַאמ יד ןיא עוײר-ַאניטסעלַאּפ רעד ןּופ גלַאפ
 .עלַאפָארטסַאטַאק ַא שממ  ןעטסיסנַאניּפ ןּוא טײליקנַאּב ערעז
 ןיז טשינ טעװ דלַאּפ זַא ,עידומ ןיא ,,,ל רַאטערקעס-קנַאּב רעד

 ס'לצרעה תעשּב ."תואצֹוה עכילגעטגָאט יד ףױא דלעג ןייק

 ,וָאליּב ןּוא רעזיק ןעשטייד ן'טימ םילשורי ןיא ךערּפשעג

 ןייק רעּבָא ,סָאװ יװ סָאװ, :טגָאזעג רעטײװצ רעד םלעהליוו טָאה

 רעטרעװ עקיזָאד יד "*!ןעלהעפ טשינ ןעדיײ ,ךיא טצפװו דלעג

 ןערעיױא יד ןיא ןעגנולקעג ,רעטכעלעג שינָאלװײט ַא יװ ,ןעּבָאה
 יעּב וצ ןעמּוקעגסױא םיא ויא'ס טפָא יװ ,לצרעה רָאדָאעט ןּופ
 רַאורּבעפ 11 םעד  .םימּוככידלעג עגיטשינ ןעגעװ ךיז ןעהימ
 "עג טעװ סע יצ ,רהעז ךיז גרָאז ךיא :לצרעה טּבירש 9
 .לעמ ןהָאזפלָאװ ,סעיצקַאיקנַאּב יד ןּופ עיצּפירקסּבוס יד ןעגניל
 ַא סלַא ןערירוגיפ טשינ ליװ קנַאּב עטסנרע םּוש ןייק זַא ,טעד
 ויא קנַאּב יד, ;:1899 ץרעמ 4 םעד ."ןעגנונכייצ רַאפ לעטש
 .ונּוא טעװ סע ןעװ .טעּברַא לעקיטש עטסרצװש סָאד טציא זיפ
 רימ ליפיו ,ןעּבױלג טשינ שטנעמ ןיק רעטעּפש טעװ ,ןעגנילעג
 גיטױנ ּוצרעד ןיא'ס עיגרענע ליפיװ ןּוא טכַאמעגכרוד ןעגָאה
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 יד דצמ טָאקיַאּב ַא טימ ןּוט ּוצ שיטקַאֿפ ןעּבָאה רימ ,ןעזעװעג
 3עװ ,טנעה ענײמ ןיא ןעגירק לָאמַא יז ךיא לָאז ; .קנעּב-סיורג
 ןופ ןעמּוקעּב סָאד, :1899 ץרעמ 10 םעד יןעסיימש ייז ךיא
 .םיוא ןּוא ןערענרעװּוג ,ןערָאטקעריד יד דצמ ןעטפירשרעטנוא

 .עװש עסיורג םרֹוג זנּוא זיא טקעפסָארּפ םעד ףיוא ןעטַארסטכיז
 רעטצעל רעד ןיא ּפָא ךיז ןעגָאז ײז ןּופ ענלעצניא ,ןעטייקיר

 ,ןיקשיסּוא לשמל טוט יױזַא .טמירשרעטנוא רעיײז ןעבעג ּוצ עגר

 טױל) י.סערגנָאק ןעטיווצ ן'פיוא 1624 091524/ח ןופ רָאטױא רעד
 .קנַאּבלַאינָאלַאק םעד ןּופ | 4 רעד טָאה גַאלשרָאפ ס'ניקשיסוא
 .רָאפ ףרַאד קנַאּב רעד ןּופ טייקיטעט יד זַא ,טמיטשעּב טּוטַאטס
 ייס ןיא הר רעטשרע ןיא ,סרעדנזעג ןּוא טנעירָא םניא ןעמּוק
 16 םעד .('עטכישעג .נֹויצ, ןּופ .קרעמעּב :לארשי ץרא ןּוא עיר
 ןשמּב ןעשעּפעד עמהענעגנַאנוא, :לצרעה טּבײרש 1899 ץרעמ
 ףייא ,רעטסַאג .רד זַא ,עידומ זיא'מ .,ןָאדנָאל ןופ גָאט םעד

 ליװ ,ןעטכַאמלופ עלַא טלעטשעגסיוא ןענעז סע ןעמָאנ סנעמעװ

 יכרּוד ידכּב .גיטיונ זיא עכלעװ ,טפירשרעטנּוא ןייז ןעּבעג טשינ
 יקנָאּב יד, :1899 ץרעמ 20 םעד ."עיצַארטסיגער יד ןערהימוצ
 יקריװ ןּוא ."ץלַא טפיױל דלָאג ּוצ ,ץלַא טגנעה דלָאג םעד ףיוא

 יּטָא גנוגעװעּב רעד ןיפ ףילרעפ רעגידרעטײװ רעד זיא ךיל

 עכלעוו ,עיצּפירקסביס יד ןעגנילעג טעוװ'ס יצ ,םעד ןּופ גיגנעה

 :סטנעיָא ץרעמ 29 םעד ."טריסרָאפ ןעלטימ טלַא טימ ּבָאה ךיא
 עכלעװ תעשּב .ןעגנומיטש ענעי ןּופ רענײא ןיא טציא ןיּב ךיא

 סע רעװ .לעװײט ן'טימ טקַאּפ ןייז ןעסָאלשעג טָאה טסּואַאּפ
 'ּפירקסבוס יעד ןיפ ןעגנילעג סָאד טרעכױעג טנייה רימ טלָאװ

 ןערהַאי 10 טפיוקרעפ ףֹּכּת רַאפרעד ךיא טלָאװ םעד ,עיצ
 יי | 1. "ןעּבעל ןיימ ןּופ
 ַאזּוצ ידכּב ,ןלעק ןייק לצרעה טרהָאפ 1899 לירּפַא ףֹוס ֶו
 עטַאטלזער יד ןעכערּפשעּב וצ ןהאק ןוא ןהָאזפלָאװ טימ ןפמ
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 רעד ןיפ ףיולרעפ ןעגידרעטייוו םעד ןּוא עיצּפירקסּבוס רעד ןּופ
 200 ַא ?ּכהירס טכײרגרעד טָאה עיצּפירקסבוס יד  ,גנודנירגקנַאּב
 פשיסור סָאד טָאה םעד ןופ ,(טנּופ ןײא ּוצ) סעיצקַא טנעזיוט
 רעד ןופ לָאטיּפַאק רעד ןיא ,עּודיּכ .5} טנעכײצעג םוטנעדיי
 ירעטש טנּופ ןָאילימ 2 ףױא ןעזעװעג טנעכערעּב קנַאּבלַאינָאלָאק
 ,צָארּפ 10 םױק טגנערּבעג ָאזלַא טָאה עיצּפירקסּבוס יד ,גניל
 */ט יד טָאה טוטָאטס םעד טול  .םּוכס ןעטעטרַאװרע םעד ןופ

 יִקַא ַא יב טשרע ןעּבױהנָא ךיז טנָאקעג קנַאּב .רעד ןּופ טייקיט |
 ָאזלַא זיא גנּוטַארעּב רעד ףייא ,טנופ טנעזיוט 250 ןּופ ?ַאטיּפַאק-סעיצ
 ץנַאג טָאה לצרעה .ענעבױהעג ןײק ןעועװעג טשינ גנומיטש יד
 רענעפַאשעג רעד ייּב טציא זַא ,רעּוטיקנַאּב יד טרעלקרע ףרַאש
 רעדָא טעּברָא רעד רַאפ ןעגױט ײז יצ ,ןעהעז ןעמ טעװ עגַאל
 רענא ןּוא "טשינ ןעגיוט, :טרעפטנעעג ךיילג טָאה ןהָאק .טשינ
 ַא טימ .טרינָאיסימעד טרָא ן'פיוא טָאה ןערָאטקעריד יד ןופ
 ןינע רעד .ןיװ ןײק ןערהָאפעגמײהַא ?צרעה זיא טימעג ןערעװש
 :טַאטלּוזער ןעויטיזָאּפ ַא ןָא טּפעלשעג רעטײװ ךיז טָאה קנַאּב

 ןעמּוקעג 1899 יַאמ ףֹוס ,ןהאק ןּוא ןהָאזפלָאװ ןענעז ךילדנע
 יקַא לֹהָאֵצ עקיטיונ יד ןַא ,העידי רעכיליירפ ועד טימ ןיװ ןייק
 ס'לצרעה תעשּב ,1899 ינּוי ףֹוס .ןייז טכיירגרעד דלַאּב טעװ סעיצ
 .ַאמרָאפ עלַא ןערָאװעג טגידנערַאפ ןענעז ,ןָאדנָאל ןיא ןעלייוו
 ,קנָאּב רעשיטסינויצ רעד ןּופ ןערינָאיצקנופ םעד רַאפ ןעטעטיל

 1התס ;6שו5פה :ןעמָאנ ןעלעיציפָא םעד ןעגָארטעג טָאה עכלעוו
 (01 ם. 1. :תֹובּתיישאר ןיא) ס00910ה/8} 1זט51 1 { 4

 ייל רעשיטסיניצ ףעד ןּופ העּפשה יד ןרעכיז ּוצ ידכּב
 ןּופ םעטסיס ַא טרהיפעגניא ןצמ טָאה ,ץנַאג רעד ףױא גנוט

 טריטנַארַאװג ןעּבָאה סָאװ ,סעיצקַא עגיזָאד יד ,"טעיצקא-רעדנירג,

 .צָארּפ 50 קנַאּב רעד ןּופ גנולמָאזרעפילַארענעג רעדעי ףיוא
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 ןעשיטסינויצ םנוס .תושר ןיא ןעועװעג ןענעז ,ןעמיטש עֶלַא ןופ

 | - ,טעטימָאקסנָאיצקַא
 קנַאגילַאינָאלָאק עשידיײ יד טָאה 1901 טסּברעה ןיא טשרע

 ןטעּברַא ּוצ גיסעמלעגער ןעּבױהעגנָא ןָאדנַאפ ןיא
 עקידרעטייװ יד טָאה ,ןעהעז רעטעּפש ןעלעװ ריכ יװ

 ןעגנונפָאה עסיױרג יד סליפרע טשינ םזינויצ םניא גנולקיװטנע
 יג ;;ָשגלָאינָאלָאק רעשידײ רעד יּבגל ןענַאטשטנע ןענעז סָאװ

 ,גנודנירג ריא

 ןעדַאב ןופ גָאצרעהסיורג רעד ,ךירדירפ
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 גנוגעוועב רעשיטסינויצ רעד ןיא עיצַאוטיס עכילרעניא יד 40

 םעד טייז ןצזעװעג זיא גנוגעװעּב עשיטסינויצ עצנַאג יד

 עשיטַאמָאלּפיד-שיטילָאּפ ףױא טלעטשעגנייא סערגנָאק רעלעזַאב

 ןופ ןערעױט יד ןענפע טײרּב טפרַאדעג ןעּבָאה סָאװ ,תֹונֹוחצנ

 עכילטכער-רעקלעפ ףיױוא ןּוא רעמָאנָאטױא ןַא רַאמ לארשי ץוא

 - יצעפס ַא טגײלעג טָאה סָאד  .עיצַאזינָאלָאק רעטריזַאּב תֹודֹוסי
 זיא סָאװ .ץלַא .גנוגעװעּב רעצנַאג רעד ףיוא לעּפמעטס ןעשיפ

 ןֹוצרּב ךיז טָאה ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןיא ןעהעשעג

 ןעסנהָאנ ןוא ןעסיורג םעד ּוצ ןעסַאּפוצ טוומענ חרכהּב רעדָא

 ירעפ-ךס ַא רעֶּבָא ןעלּופסינמייהעג םעד ןעגָארטעג טָאה סָאװ ,ליצ

 דיחי רעשיטסינויצ רעד ,ר ע ט ר ַא ש ט :;ןעמָאנ ןעדנעכערּפש
 רענעי ּוצ ןעּבָאה ןעניירעפ ןּוא רענעמסנעיורטרעפ יד ,ללּכ ןּוא

 יד ןעטרַאווצּפָא (א :ןעּבַאגפיוא ייוצ ךיז רַאפ טַאהעג טייֵצ

 ?ײװרעד (3 ןּוא רעטרַאשט םעד ןעמּוקעּב ןעגעװ הרושּב עסיורג

 יקנַאבלַאינָאלָאק רקיעּב ןוא םילקש להָאצ עטסערג יד ןעפיוקרעפ
 וצ קידנעפָאה ,לצרעה ,לפת ןעװעג זיא ערעדנַא ץלַא .סעיצקַא

 עיצַאזינָאלָאקנעסַאמ ַא ףױא ע'ס:צנָאק עסירג יד דלַאּב ןעמּוקעּב

 וּורּפ םעדעי ןופ רענגעג רענעכָארּפשעגסױא ןַא ןעועװעג זיא

 טױל .עיצַארטליפניא עמיײהעג ןוא עכילניילק יד ןייז וצ ךישממי

 ײטָאק רעסעדָא רעד רעּבָא ,ןויצייבבֹוח יד ןופ רעטסּומ םעד

 עגר ןיײק ףיױא טָאה גנורהיפ סיניקשיסוא .מ ,מ רעטנוא "טעט
 יגָאט ענעדײשעּב ,עניילק ןייז ןעצעזּוצטרָאפ טרעהעגפיוא טשינ

 רקיעּב םעד ןופ .לארשי ץרא ןיא טעּברַא-עיצַאזינָאלָאק עכילגעט

 / עגיו ןוא ןץלצרעה ןעשיװצ ץַשזנעגעג רעד ןעמונעג ךיז טָאה
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 יַאעְג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעּפרג יד טימ ןעטסינֹויצ עשיטילָאּפ
 ןּוא חָאנעלשט ,ןייטשנרעּביױהּכ ,ןיקמָאיט ,ןיקשיסוא םּורַא טלעמ

 ינעגעג רעגיזָאד רעד ,ןעטסינֹויצ עשיסּור עטנױנימָארּפ ערעדנַא
 ןעסקַאװסױא טקילפנָאקיַאדנַאגּוא םעד תעשּב רעטעּפש טעװ ץַאז

 .רעניא ףמַאק-רעדורּב ןעזָאלסטכיזקיר ןּוא ןעכילטּפַאשנעדיײיל ַא ּוצ
 יד ןּופ לײט רעסיורג ַא .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ּבלַאה
 .ַאלצרעה רעד ןיא ןעטערטעגניירַא ,טנַאקעּב יו ,זיא ןויצ .יבבוח
 ,ןערָאװעג ןעפַאשעג זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ-שינ
 יד ןעּבילּבעג רעטײװ ןענעז יײז ןופ ךס 8 רעּבָא ,לעזאּב ןיא
 + *עּב ךיז ייז ןעּבָאה םזיטּפעקס ןעסיורג ַא טימ ,ןויצ-יבבֹוח עטלַא

 . ,לצרעה רָאדָאעט ןּופ טירש עשיטילָאּפ-שיטַאמָאלּפיד יד ּוצ ןעגיוצ
 עדעי ןעמּונעגפיוא דיײרפ רעסױרג ַא טימ ײז ןעּבָאה ןעגעגַאד
 .לארשי ץרא ןיא דרע סָאנּוד רָאּפ ַא ןּופ ףיוק םעד ןעגעװ העירי
 ,טייז רעזנוא ןּופ גנוּבײרטרעּביא ןײק ןיז טשינ רעכיז טעװ סע
 יָאֹה ןֹויצייבבוה עמערטסקע עכנַאמ זַא ,ןעגָאז ןעלעװ רימ ןעװ
 ןַא ןיא היק עשירַאצײװש עטוג רָאּפ ַא ןּופ ןעפיוקוצ סָאד ןעּב

 לשמל יװ ,טצַאשעגּפָא רעכעה עינָאלָאק רעגיד'לארשי ץרא
 -ָאניטנַאטסנָאק ןיא םלעהליװ רעזײק םייּב ןעצנעידיוא ס'לצרעה

 טָאה ןויצ-יבבוח עגיזָאד יד ןּופ בור רעד  .םילשורי ןוא לָאּפ
 .קַארּפ רעײז טימ ןענעז סָאװ ,ןעזירק עשירחוס ןּופ טמַאטשעג
 ןעהעטשרעפ ּוצ ןעזעוועג תלוכיב טשינ לכש ןעטקנערשעג-שיט
 עשיטַאמָאלּפיד ס'לצרעה ןופ גנוטיידעּב עשיטילָאּפ:שירָאטסיה יד

 םַאנּוד עײנ רָאּפ יד ייז ןעּבָאה םעד ּבילוצ ןּוא .ןעגלָאפרע
 רַאפ ןעטלַאהעג עינָאלָאק רעגידיי'א ןַא ןיא היק רעדָא דרע

 ןעכערּפשעג סילצרעה ףיוא תעשּב ,ךַאז עגיד'תושממ ןּוא עלַאער ַא
 / יסַאטנַאפ ַא ףױא יו טקוקעג יז ןעּבָאה רעשרעהיטלעוו יד טימ
 - ,ליּפש-ןעטַאמָאלּפיד ןעשיט

 ןוא עיצַאינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןעסָאמ יד רעבָא
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 רעד ףױא ןענַאטשעג שפנבו בלּב ,גידנעטשלופ ןענעז גנוגעוװעב
 רעד טָאה ץלָאכש ןּוא גנורעדנּואועּב טימ .ןלצרעה ןּופ טײז
 יינוָנגרָא-טשינ רע'טושּפ רעד ךיױא םיא טימ ןוא) רעלהָאצ-לקש

 ןּוא םיכלמ ײּב ןעכוזעּב ס'לצרעה ןעגעוו טנײלעג (ךיײ רעטויז)

 קידנּפַאש ,טליּפשצצ ךיז טָאה עיזַאטנַאפ:סקלָאפ יד ,ןערָאטסי.ימ
 ןּוא סעדנעגעל עצנַאג ,ןעגלָאפרע עשיטַאמָאלּפיד ס'לצרעה םורָא

 ןַא סימ .הלואג רעטנהָאנ רעד ןעגעװ ןעגנולהעצרט עשיזװישמ

 ןעסַאמ עשיטסיניצ יד ןעּנָאה גנּונַאּפש רעכילנהצוועגרעסיוא
 .רַאשט םעד ןטמוקעּב ןעגעו עמַארגעל;ט יד טרַאװרע ךילגעטגָאט
 / ןטשיכור ןופ ע139 יד ןעועװעג ןזיא'ס רעגרע סָאװ רעט
 יכעמ ןּוא רעקרַאטש ץלַא ,םוטנעדי ןעשיצילַאג ןּוא ןעשינעמּור
 ענייז ןוא ןלצרעה ןיא הנומא-סקלָאפ יד ןערָאװעג זיא רעגיט
 עגיזָאד יד טָאה קיטילָאּפ סלצרעה .תונוחצנ עשיטָאמָאלּפיד
 טשינ רימ ןָאק ךיא , ,טקרָאטשעג רדסּכ סעיזוליא ןּוא ןעגנונּפָאה

 ןופ עּפּורג ַא יװ, 1903 רהָאי םניא לצרעה טּבײרש ?ןעלעטש רָאפ'

 .ָאק לָאז ןעפַאװ ןּוא דלעג ןייק טשינ טָאה סָאװ ,רעקיטערָאעט
 ..ָאלּכיד 8 ףױא יװ ,געװ ןערעדנַא'נַא ףיא ןּוטפױא סעּפע ןעג
 | ' | ,"|;שיטַאמ
 עיצָאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןיא עגַא7 עכילרעניא יד }

 טײז ןײא ןּופ :עדנעגלַאפ ַא טקילפנָאק-ַאדנַאגוא םוצ ןיּב ןיא

 ָאֹל יד טימ ןעשרעהעּב סָאװ ,םירבה עגײז ןּוא לצרעה ןעהעטש
 .ייצ עצנַאג יד םזינויצ ןעעיטילָאּכ ןופ ןעגנונּפָאה ןוא ןעגנּוז

 .עגײלק ךיז ןעגּופעג טייז רערעדנַא רעד ןּופ ןוא ,הנחכ עעיטסינ
 "ירַאװ סָאװ ,רעקיטקַארּפ ןּוא רעוט עשיטסינויצ:יבבֹוח ןּופ ןפורג
 .ךיז טעװ קלָאּפ סָאד ןעװ ,עגר רעד ףױא דלּודעגמּוא טימ ןעט
 יט רעד .סעיוליא עשיהישמישינַאילצרעה יד ןופ ןרעטכינסיוא

 ײעּבירטעגרעּביא יד ןעשיװצ ץאזנעגעג ןעגיזָאד םעד ןופ םוהּת רעֿפ
 רעד ןוא םויִנויִצ ןעשיטילָאּפ םנופ ןעגנּונפָאה עשיטַאמָאלּפיד עג
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 ןיא ךיז טעװ .םזינויצ-יבבוח ןופ טײקשיטקַאוּפ רענעּבירטעגרצּביא
 ינַאגוא םעד תעשּב ןענפע טײקשיגַארט ןּוא טייקפיט רעצנַאג ןייז
 ןעטנעמָאמ עכילנעזרעפ ךיױא ןעּבָאה ,ךילריטַאנ .טקילפנָאקיַאד
 םעד ןּופ ןעזַאפ ענעדישרעפ יד ןיא עלָאר עסיװעג ַא טליּפשעג

 יִלַאֹה דימּת ןומ רעקירָאטסיה רעד .ףמַאק ןעכילרעניא ןעגיזָאד
 יףוס טרעװ עטכישעג יד זַא ,טקַאפ םעד ןעגיוא ענייז רַאְּפ ןעט
 יעדיא ןעצנַאג רעייז ייּב סָאװ ,ןעשטנעמ ךרּוד טכַאמעג ףוס:לּכ
 עְכילַשטְנעמ יד ןופ .ןציירפעג טשינ טפָא ךיז ייז ןענָאק םוילא

 ,ןעטײקכַאװש ןּוא ןעטקניטסניא
 יָאה סָאװ ,ןעפורג ןוא רעּוט עשיטס'נויציבבֹוח יד רעסיוא

 יעז ,עיִצַאזיִנַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ּבלַאהרעניא טקריװעג ןעּב
 ,ןעניױעפ ןּוא םידיחי עשיטסינויצייבבוח ןעזעװעג ןַאהרעּפ ןענ
 יַאזינַאגוֶא רעשיטסינויצ רעד ןיא ןיײרַא טשינ ללכּב ןענעז סָאװ
 יׁשיטְסיִנויִצ ףערעדנױזעּב ַא ןעגעװ ט'מולחעג ךָאנ ןעּבָאה ןּוא עיצ
 יָא רעשינַאילצרעה רעד ץּוה מ טייקיטעט רעשיזעניטסעלַאּפ
 ןעגנונפָאה ערעײז ןעּבָאה סָאװ ,ןעזירק עגיזָאד יד .עיצַאזינַאג)
 א"קי רעד טימ ,דלישטָאר דְנָאמדע ןָארַאּב םעד טימ ןעדנוּברעפ
 טרעטערגרעפ ןענעז ,"סנַאילַא רעזירַאּפ רעד טימ ליפא ןּוא
 רעדָא יד ּבילוצ ןעּבָאה סָאװ ,םידיחי ענעדישרעפ ךרוד ןערָאװעג
 לַצרעה ןיא ךיז טשיטנע םימעט (עכילנעזרעּפ סנעטסיײמ) ענעי

 | ,עיצַאזינאגרָא ןייז ןּוא
 .עפנָאק ַא ןירַאּפ ןיא ןעמוקעגרָאּפ זיא 1899 ץרעמ ןיא

 ָאלשעגנָא ןעֶזעוועֶג טשינ ןענעז סָאװ ,ןויצייבבוח יד ןּופ ץנער
  ֵנָאק רעד ןיא  ,עיצַאזינַאגרָאיטלעװ רעשיטסינויצ רעד ןיא ןעס
 ירעּפ עשיטסינויצ עכנַאמ ךיוא טגילייטעּב ךיז ןעּבָאה ץנערעפ

 ַא ןיא ןענַאטשעג טייצ רענעי ּוצ ןענעז סָאװ ,ןעטײקכילנעז
 ןּוא ץלָאז .א .רד .סוּבמַאּב יליװ יװ ,ץלצרעה טימ טקייפנָאק

 ןעטשרע ןּופ טנעדיזערּפעציװ רעד ,ץלַאז םהרבא .רד .ערעדנַא
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 ןעליו םעד ןע גע ג טָאה לעזַאּב ןיא סעוגנָאק ןעשיטסינויצ
 ןעגנוהימעּב עשירָאטַאזינָאלָאק צנייז טרהיפעג רעטײװ סילצרעה
 .קעװצ םעד ּוצ ןּוא "םינחמ, הבשומ רעשיצילַאג רעד תבוטל
 .א"קי רעד ייּב גנוציטשרעטנוא ןוא ףליה טכוװעג ץלַאז טָאה

 ןּוא ןעכָארּבעגנעמַאזּוצ עינָאלָאק עגיזָאד יד רעטעּפש זיא ,בגא)
 יעז ןעגנּונרָאװ ס'לצרעה זַא ,ןײז הדומ טןּומעג טָאה ץלַאז .,רד
 / ,(טכערעג ןעזעװעג ןענ

 / ףעד ןיא טָאה ןויצ-יבבוח יד ןּופ ץנערעפנָאק רעזירַאּפ יד
 טכנַאמ ןּוא ל?עמוט ןעסיורג ַא ןעכורעגסיורַא עסערּפ רעשידיי
 גידנעניימ ,טײרפעג ןיוש ךיז ןעבָאה רעביירש עשירָאטַאלימיסַא
 ףרעפ ףיוא טציטשעג ךיז טָאה סָאװ ,ץנערעפנָאק עגיזָאד יד זַא
 .טיוט ַא טעװ ,דלישטָאר ןָארַאּב םעד ןוא א"קי דצמ ןעגנּוכצרּפש
 רעּֿבָא זיא לצרעה .םוינויצ ןעשינַאילצרעה םעד ןעּצעג ּפַאלק
 .יולג ,געװ ןייז ןעגנַאגעג רעטײײװ טסּואװעּבטסּבלעז ןּוא גיהּור-

 .ַאזינַאגרָא ןייז ןּופ תוח.ּכיסנעּבעל עשינּויח יד ןיא ףיט גידנעּב
 יּמִא טשיג ךיז טָאה לצרעה זַא ,טשינ רצגָא טסײה סָאד .עיצ
 =ײזנעטָאש ןּוא ןעטײקירעװש יד ןּופ ןוּבשחו ןיד ןייק ןעּבעגעג
 לצרעה טבײרש 1899 רַאורּצעּפ 11 םעד ,גנּוגעװעּב רעד ןּופ ןעט
 .טרעוװ גנוגעװעּב רעד ןופ ָאּפמעט רעד, :רעכיגגָאט עניײז ןיא
 ןערעװ ןעיײדיא יד ,ּפָא ךיז ןעצּונ ןעגנוזָאל יד ,רעמָאזגנַאל
 .ַּפָא טרעװ עיצַאמַאלקעד יד ןוא עיצַאמַאלקעד ןופ טקעיּבָא ןַא
 ינהָאנ יד ףיוא ןעגנּוגּפָאה יד טצונעּב טָאה לצרעה ,"טפמּוטשעג
 .רעפ ּוצ רדסּכ גנוגעװעּב רעד ידכּב ,תֹינֹוחצִנ עשיטילָאּפ עט
 טָאה רע  .תוחוכ-עיגרענע עשירפ ןוא ןעסלוּפמיא עײנ ןעּפַאש
 ןעלטימ עכילטסניק עגיזָאד יד ןּופ גנוקריו יד זַא ,ןענַאטשרעּפ
 הרירב ןײק טָאה לצרעה רעּבָא ,ןרעױדנָא גנַאל טשינ ןָאק
 .ןעשידיי ןופ םזינַאגרָא רעכילטפַאשלעזעג רעד ,טַאהעג טשינ
 רָאג .יטריזילָארָאמעד ןוא ךאװש ,שימענַא ןעזצװעג זיא קלָאמ
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 טּנָאקעג ןעּבָאה ןעסָאקסָארָאה עדנעצנעלג ןוא ןעגנונפָאה עסיורג

  םַעד ןיא רשפא ןּוא .םוינַאגרָא ןעמירָאיטולּב םעד ןעּבעלפיוא

 רעׂשיטירק ןּוא רעפיט רעד .לצרעה סָאװ ,הֹּבס יד יקַאט טגיל
 ינעצנעלג עיײנ קלָאפ ןעשידיי םניא טקעװעג רדסּכ טָאה ,טסייג
 יֹמָא יד ןעבירטעג ןוא טפושּכרעפ ןעּבָאה סָאװ ,ןעטכיזסיוא עד
 נָא ןופ ,גנונפָאה וצ גנונפאה ןופ המשנ עשידײ עטכַאװשעג
 פשיטסיניצ יד טָאה ?ײװרעד .גנוגנערטשנָא ּוצ גנוגנערטש
 םעדעי סימ ןּוא רעגנעהנָא רחעמ ץלַא ןעמוקעב עיצַאזינַאגרָא
 רעׂשידיי רעד ןיא ןערָאװעג טלעצרָאװעגנײא רעפיט יז זיא גָאט
 יד טָאה סערגנָאק ןעשיטסינויצ ןעטירז םעד ברע  ,טייקכילקריװ
 .טימ טנעזיוט 100 טכיירגרעד ןעטסינויצ עטריזינַאגרָא ןּופ להָאצ
 עירעמירעפ יד ןעזעוועג זיא רעסערבג ךס ַא ןוא ךס ַא .רעדילג

 .רעגנעהנָא עטריינַאגרָאיטשינ ןּוא רעקיטַאּפמיס עשיטסינויצ ןופ
 יד ךױא ךיז סלעקיװטנע גנוגעװעּב רעד ןופ ןעסקַאװ םעד טימ
 סנָאיצקַא רעד .רוטַארעטיל:עיצַאטיגַא ןּוא עסערפ עשיטסינויצ
 ירע ןוא "ףסאיהאג גאלרעפ םצד טציטשרעטנוא טָאה טעסימָאק

 ידי ןיא גנוטייצ רצׂשיטסיניצ ַא ןופ ןעּבעגסױרַא סָאד טכילגעמ

 ַא ןערָאװעג ןעפַאשעג ךיוא ויא'ס .('די רעד,) ךַארּפש רעש
 ("ָאסערגַארּפ לע,) ןעדיי עשילַאטנעירָא יד רַאפ ןַאגרָאיעסערּפ

 ךוזַאב ס'לצרעה תעב "הנויצ סנ; עינָאלָאק יד
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 גנוזַאל-רעטרַאשט יד

 הייר עצנַאג ַא ?צרעה טכוזעֿב סערגנָאק ןעטירד םעד ברע

 .ָאֿמ ענייז טריאוניטנָאק רע ּואו ,טעטש:טּפױה עשיאייּפָארײא - ןּופ

 טמּוק 1899 ינוי טפלעה רעד ןיא .ןעגנּוהימעב עשיטַאמָאלּפידישיטיל

 ָאד טניװעג רע .ץנערעפנָאק-םֹולש רעד ּוצ ,ג ַא ַא ה ןייק לצרעה
 רעד ןּופ ןעטיײקכילנעזרעּפ עכיירסולפנייא ליפ םזינויצ ן'רַאּפ
 ויא ךילפליהעּב קרַאטש ,קיטילָאּפ ןוא עסערּפ רעשיאיײפָאריײא

 םעד ףױא טליפש עכלעוו ,רענטּוז עסענָארַאּב יד  ייּברעד םיא

 לצרעה טנעקרעד גָאַאה ןיא .עלָאר עסיורג ַא רהָאפנעמאזוצ

 (גנומַאטשּפָא רעשידיי ןופ) ך ָא לב טַאר-סטַאַטטש ןעשיסוו םעד

 ינָאקסנעדירֿפ רעד ףיוא טריטנעזערּפער דנַאלסּור טָאה רעכלעוו

 יַנ רַאצ םייפ העפשה עסיװעג ַא טַאהעג טָאה ךָאלּב .ץנערעפ
 .םלש רעד רַאפ ןענואועג טָאה רע ןעכלעװ ,|} םעד יאלָאק

 ימיס ןכָאלּב יב ןעקעװרעד ּוצ ןעגנולעג זיא ןלצרעה .יידיא
 ךיז ןעהימעּב ּוצ חיטבמ ויא ךָאלב .םזינויצ ןרַאפ סעיטַאט

 לצרעה טרהיפ גיטייצכײלג .רַאצ םייַּב ץנעידיוא ס'לצרעה ןעגעוו

 יעג טימ ןעגנולדנַאהרעּפ ןוא ןעכערּפשעג עגיד'רדסּכ גָאַאה ןיא
 ןופ .ײקרעט רעד ןיא העּפשה ַא ןעּבַאה סָאװ ,רעקיטילָאּפ עסיוו

 ןּוא יױדרָאנ טימ ןעמַאזצ  .זירַאּפ ןיק לצרעה טרהָאפ גַאַאה

 ןופ עטנעדיזערּפ םעד רע טכוועּב קערָאמרַאמ רעדנַאסקעלַא

 יד ןּופ טנעדױערּפ רעד .ןעװעל סיסרָאנ א"קי ןוא יסנַאילַא,
  ,ףליה ןלצרעה טכירּפשרעפ סעיצַאזינַאגרָא עשידיי  עכייר ייװצ |

 ןופ .רעטרַאשט םעד ןעמּוקעּב ּוצ ןעגנולעג םיא טעװיס בוא /
 ןעגנוציז טָא םלַאה רע ּואװ ,ןָאדנָאל ןיק לצרעה טוהָאּפ חירַאּפ
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 .לָאינָאלָאק רעד ןופ םינינע-סגגּודנירג יד ןיא ןעצנערעפנָאק ןּוא

 עסױרג א ןָאדנָאל ןיא רָאפ טמּוק 1809 ינוי 26 םעד .קנַאּב

 עכילרהיפסואינַא טלַאה לצרעה רעכלעװ ןיא ,גנולמַאזרעפסקלָאפ

 ירעפ רעגיזָאד רעד ןיא .םזינויצ םניא עגַאל רעד רעביא עדער

 יָאװעג טרימַאלקָארּפ ךילטנעפע לָאמ ןעטשרע םּוצ זיא גנולמַאז

 ירע טָאה לצרעה .ועטרַאשט ןּופ גנוזָאל יד ןער

 רעשיקרעט רעד ןּופ ןעמוקעּב ּוצ דלַאּב טפָאה רע זַא ,טרעלק

 עסיױורג ַא ןעכילגעמרע טעװ סָאװ ,רעטרַאשט םעד גנוריגער

 ינוא לארשי ץוא ןיא עיצַאזינָאלָאק ןּוא גנורעדנַאװנייא עשידיי

 .ןַאטלּוס םנּופ שעטינערעווס רעד רעט
 . יעג לעּפמעטס ריא ךױא טעװ רעטרַאשט ןופ גנוזָאל יד

 יעג טמיטשעּב זיא סָאװ ,סערגנָאק ןעשיטסינויצ ןעטירד םעד ןעפ

 ינָאנ רעד ןיא ןעּבױלג רעד 1899 טסוגױא ןטימ ףיוא ןערָאװ

 יעג סלָאמַאד זיא רעטרַאשט םעד ןעמיקעּב ּוצ טייקבילגַעמ רעט

 ,רד ןּוא הנֲחמ רעשיטסינויצ רעד ןיא טײרּפשרעפ קראטש ןעזעװ

 רעניּבַארירעּבױא רעשיטירק ןּוא רעגיד'בשוימ רעד ,רעטסַאג .מ

 זיא רעטרַאשט רעד זַא ,טרעלקרע ךילטנעפע טָאה ןָאדנָאל ןיא

 ןעשידיי ןופ גנוטײרעּברַאפ יד ןיא רטכיז.טשינ רעּבָא טרעכזעג

 .רעטרַאשט םנופ עיצַאזלַאער בשל קלָאפ

 1899 טסוגױא 12 םעד ,סערגנָאק םּוצ געװ םעד ףױא

 .סיורג ןעגנוי םעד ,רעלכעה .װער טימ ןעמַאזוצ לצרעה טכיזעּב

 .ןפזעװעג זיא סָאװ ,גָאצועהסױרג רעד .ןעסעה ןופ גָאצרעה

 ירֲעֹפ ן'לצרעה טָאה ,| םעד יַאלָאקינ רַאצ ןּופ רעגָאװש רעד

 . 6 ירעשרעה ןעשיסּור םייּב םיא ןעציטשרעטנּוא ּוצ ןעכָארּפש

 רֶע ואװ ,לעזַאּב ןיא ןָא לצרעה טמוק טסּוגױא 13 םעד

 ץיירטעג ענייז "עגיגעק ירד יד ּוצ, פעטָאה ןיא ףיױא טמהעג

 .רעפמעקטימ ןוא טנײרפ
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 - סערגנַאק רעשיטסינויצ רעמירד רעד (42
 לעוַאב ןיא

  :עּבניא רעדיװ זיא סערגנָאק רעשיטסינוצ רעטירד רעד

 41899 ססּוגיוא 18 - 15) .לעזַאּב ןיק ןערָאװעג ןעפּור -

 .ערגנָאק עטשרע .ײװצ יד ןּופ רעמהענלײטנָא עלַא ןּופ וֹורְּכז ןיא

 רעֶד דצמ סחי רעכילטניירפ טסכעה רעד ןעּבילבעג זיא ןעס

 .ןעריוא יד ןיא .ןעטסינֹויצ יד יּבגל גנורעקלעפעב רעלעזַאּב

 עשידיי סָאד ןעּבעל לָאז :ןעפורסיוא יד ןעגנולקעג ךָאנ ןעּבָאה

 ועשירַאצײװש-ךילטסירק ַא ףױא ןעלַאּפעג ןענעז סָאװ ,"קלָאפ

 סערגנָאק ןעשיטסינֹויצ ןעטײװצ םעד תעשּב עיצַאטסעּפינַאמנעסַאג

 'ץייװש, ןּוא *לעזַאּבי :ןעמענ יד זַא ,ןעזעװעג טרעשעג זיא'ס

 ןּופ עטכישעג רעד טימ ןערפװ ןעדנוּברעפ דימּת ףיוא ןעלָאז

 | | ,םזינויצ ןעשינַאילצרעה

 ייטסינֹויצ רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סערגנָאק םעד ברע

 טָאה רעכלעװ ,טקילפנָאק רעכילרעניא ןַא עיצַאזינַאגרָא רעש

 .טערגנָאק ןעטירד םנופ לעטשנעמַאזּוצ םצד טסולטנייאעּב קראטש

 .דרָאלהַאװו עיינ א ןעּבעגעגסױרַא טָאה טעטימָאקסנָאיצקַא רעד

 + ענעדישרעפ יד ןעפַאשּוצּפָא ןעזעװעג ןעסיוא זיא עכלעוו ,גנונ

 יוקעגרָאפ טפָא ןענעז סָאװ ,ןעכיווּבסימ ןּוא ןעטייקכילקניפמואי

 טָאה לעמרָאפ .ןעלהַאװיסערגנָאק עגיטציאזויב יד ייּב ןעמ

 יצכרוד טכער ןיק טַאהעג טשינ טעטימָאקסנָאיצקַא רעד רשפא

 .סערגנָאק םנופ המּכסה רעד ןָא גנונדרָאלהַאװ עיינ יד ןערהיפ

 סרוטשיטסעטָארּפ .ַא ןעפּורעגסױרַא ןעּבָאה ןעמרָאפער-להַאװ יד
 יליװ .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסיניצ רעד ןיא עיציזָאּפָא רעד דצמ

  ײָאיציזָאּפָא עלַא ןופ רעטסגיטכיט ןוא רעטסגיהעפ רעד ,סוּבמַאּב
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 לעקיטרַא ןעפרַאש ַא ,210ת" ןַאגוָא ןייז ןיא טקּורד עלעג
 טפרַאװ רע םעכלעוו ןיא ( 06 510819516100 665 !תסזזח 2. 116121")
 עײנ יד וַא ,טרעלקרע ןּוא ןעדָאטעמ-מלַאװעג ן'לצרעה רָאפ
 ףעלגעממוא קעװצ ןעגיצנייא םעד טַאהעג טָאה .גנונדרָאלהַאװ

 ,סוּבמַאּב :רענגעג ס'לצרעה ןופ להַאװןצטַאגעלעד יד ןעכַאמ וצ
 .ערעדנַא ןוא רַאזַאל דרַאנרעּב ,ץלַאז .רד ,יודנַאל .ר .ש .רד
 ,טקערָאק דימּת ןעזעװעג םינינע עשידירוי ןיא זיא סָאװ ,לצרעה
 ןעגיָאד םעד ןעסעגרעפ סנָאקעג טשינ לָאמניק ן'סוּבמַאּב טָאה
 סעד ןופ אֵצוי לעוּפ רעד  .לַאפנָא ןעטכערעגנּוא ןוא ןעלַאטּורּב
 ךיא ןוא םּוּבמַאַּב זַא ,ןעועװעג זיא טקילפנָאק"גנּונעדרָאלהַאװ
 ןעטירד םניא ךיז ןעּבָאה ן'לצרעה ןּופ רענגעג ערעדנַא עכנַאמ)

 סערגנָאק . ץפױא עיִציזָאּפָא יד .טקילײטעּב טׁש ינ סערגנָאק
 ענייז ןוא לצרעה תצשּב ,ָאלטּומ ןּוא ךַאװש ןעזְצװעג ןכל זיא -

 טימ טשרעהעב הנחמ עשיטסינויצ עצנַאג יד ןעּבָאה רעגנעהנָא
 ןעּבױלגיןתצנ ןּוא טיײקרעכיז רעדנערינָאּפמיא ןַא

 פלא לצרעה זיא עדער-סגגּונפערע רעכילרעייפ ןייז יג -
 ןײז ןיא  .גנּורעטסײגעּב ןופ םרוטש ַא טימ ןערָאװעג ןעמּונעג
 עשיטַאמָאלּפיד יִד ףיוא טלעטשענּפָא לצרעה ךיז טָאה עדער
 :נּוא ,סערגנָאק ןעטײװצ םעד טייז ןעגלָאּפרע ןּוא ןעגנּוהימעּב
 ינעידיױא יִד ןּופ גנוטיידעּג עסיורג יד רקיעּב קידנעכיירטשרעט
 .לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןעטייװצ םעד םלעהליװ רעזייק םייּב ןעצ
 ,רָאי טּוג ַאָא לצרעה טרעלקרע "ןעזעװעג ןיא'ס, ,םילשורי ןוא
 לצרעה .יל'צ רעזנוא ּוצ ןעמוקעג רעטנהעג ךס ַא ןענעז רימ
 ,עיִציזָאּפָא רעשיטסינויצייבבוח רעד יבגל ןָא לָאמנײאכָאנ טזייוװ
 ץרא ןיא :עיצַאזינָאלָאקיעיצַארטליפניא עניילק עגיטציאזיּב יד זַא

 ןומ'מ ,ליצ םּוצ ןערהיפ טשינ ןָאק ןּוא טשינ טרהיפ לארשי |
 .ָאק ַא רַאפ ןעגנּוגגידעּב עשיטילָאּפ-ךילטכער יד ןעפַאש לּכיסדוק
 - לצרעה טרירַאלקעד - עבַאגּפיױא עטסנהָאנ רעזנוא ,עיצָאינָאל
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 א גנוריגער רעשיקרעט רעד ײּב ןעמוקעּב ּוצ ןיז יקַאט טָעװ
 טעטיגפרעװוס רעד רעטנוא לאושי ץרא ןיא רע טרַאש ט
 יעּכ רעטרַאשט ץרָאפ טעװ קלָאפ צשידי סָאד ,ןַאטלוס םנוט
 רעד תבוסל ןעֶצּונ ןוא ףליה ירעדנעכערּפשטנע ןַא טימ ןעלהָאצ

 .יִמָא זיא לַאמ ןעטשרע םסוצ .(40 טז 469) .הכולמפ רעשיקרעט
 יו ןערָאװעג טרימַאלקָארּפ ענוּכירט-סערגנָאק רעד ןופ ?לעיע
 סלפרעה ויכ טעװ סָאװ ,רעטרַאש ט ןויפ גנּווָאל

 יַעַּב רעשיטסינויצ רעצנַאג רעד ןופ שאה דומע רעד ןייז טױט
 יא רערעװש רעד ףױא ּפָא ןַאד ךױ טלעטש לצרעה .גנונעוו
 יוָאניפ .םעד ןעפַאש ּוצ ידכּכ ,ןעזעװעג גיטיונ זיא סָאװ ,טעּכ
 ןָאנָאל ןיא קנַאּב-לַאינָאלָאק עשידי יד ,טנעמורטסניא ןעלעיצ

 רףשט םעד ןעמּוקעּב ץ'כָאנ ,ןייז גונצג טשינ טעװ סָאד רעבָא
 ווד ידכּכ ,ןעמוסידלעג עסיורג ןעּבַאה ןעזּומ ןעמ טעװ ,רעט
 .ײירעפ ּוצ גיטיונ ָאזלַא זיא'ס .עיצַאזינָאלָאקנעסַאמ ַא ןערהיפוצ
 טניא סָאװ ,ןרעױדעּכ זּומ'פמ .תוחוּכיסקלָאפ עשינויח עלַא ןענינ
 עשיטסיניצ עסיװעג טשינ ךיו ןעגילייטעּב סערגנָאק ןעטירד

 .טפנוקוצ עֶסיורג ןּוא עײנ יד זַא ,ןעפָאה ףרַאד'מ ןּוא ןעּפורנ
 יהא רעשיטסינויצ רעד רַאּפ ןעריזיויטקַא ןעלעװ ןעּפָאקסָארָאה
 ,לַאעדיא-ייצ ן'טימ ןעדנוּכרעפ ןענעי סָאװ ,עלַא עיצַאזינַאג
 רעד ןּופ טײקכילטנײרּפטסַאג יד הכש םּוצ טנהָאמרעד לצרעה
 יַאַאה רעד ןיא טָאה סָאװ ,"דיא-םולש יד טסירגעּכ ןּוא ץייווש

 ,קורדסיוא ןעװיטיזָאּפ ןעטשרע ריא ןעמוקעּכ ץנערעפנָאק רעג
 ירָאטש ןָא טימ עדערסגנונפערע עכילרעה ןייז טגידנערַאפ לצרעה

 ינָאק ןעשיטסינוצ ץסיוא ָאד, :ןעסיװעגיטלעװ םוצ לעּפַא ןעק
 .טייהיירפ ווא דובּכ ,ץנעטסיזקע ןייז רָאפ קלאפ ַא טפמעק סערג
 סױרָא ,ךױ טקיטש סע רעכלעװ ןיא ,טפָאשגנע רעד ןּופ ליוו'ס

 י- | *'ןּוו רעד ּוצ .טכיל םשי
 לצרעה טלהעװענ טרעװ סערגנָאק ןּופ טנעדױערפ סיא
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 ןַאד .טַאטשלעדנַאמ ןוא רעטסַאג ,ױדרָאנ :ןטנעדיזערּפיעציװ סלַא
 ןעלענָאיצידַארט ןייז וצ יודרָאנ סק ַאמ טרָאװ סָאד טמוקעב
 ןיא םּוטנעדיי םעד ןּופ עגַאל רעד רעּביא טַארעּפער-סערגנָאק
 ַא ןעװעג טַארעֿפער ןייז זיא לָאמסָאד ךיוא .טלעװ רעצנַאג רעד
 .םּוטכיײר-ןעקנַאדעג ןּוא קירָאטַארָא ועדנצנעלג ןּופ קרעװירעטסימ
 ףנוא בילֹוצ טשינ ,לארשי תאנש ןֹופ תובס יד טריזילַאנַא ױדרָאנ
 ןערעלהעפ ערעזנּוא ,םזיטימעסיטנַא רעד טסקַאװ תונורסח ערעז
 .טָאה םוטנעדיי םּוצ סַאה רעד ,ןעשנעמ עלַא ןופ ןערעלהעפ ןענעז
 ,טייהרעדנימ ַא לַארעּביא ןענעז רימ סָאװ ,םעד ןיא הּגס ןייז
 עידעגַארט יד טהעטשעּב םעד ןיא .טייהרעדנימ ערַאּבנעקרעינַא
 .סיוא רערעדנַא ןייק ןַארַאפ טשינ ןיא'ס ןוא קלָאפ ןעשידיי ןופ
 ם'ניא טייהרעמ ַא ןערעװ ּוצ :רעגיצנייא רעד רָאנ יװ ,געוו
 רעד ןּופ ןועק רעכילטנעגייא רעד ןזיא סָאד ,דנַאל םענעגייא
 ןכל ןעמ ןּומ טקניּפדנַאטש ןעגיזָאד םעד ןופ ןּוא עגַארפנעדי
 יּולּב ןּוא ןעגנּוגלָאסרעפ עשידיייטנַא עגיד'רדסּכ יד ןעטכַארטעּב
 ,עינעמּור ,דנַאלסּור ןיא ךיז ןעלָאהרעריװ סָאװ ,ןעלַאפנָא עגיט
 ,ןעטסינויצ יד רָאפ טפרַאװ'מ .ַאקידעמַא ןיא וליפא ןּוא עיצילַאג
 רָאנ ןעטרַאװרע ןּוא רעהעזצרַאװש ענעריואװשעג ןענעז ײז זַא
 ,עשירַאג ןענעז תונעט עגיױזָאד יד .ןעדיי רַאּפ ןעקילגמוא

 רעד ןופ תמא םעד ןױולּב ןעריטנַאטסנָאק ןעטסינויצ יד לײװ
 ןעשידיי םעד רעּביא ןעגנעה ןעקילגמוא יד ,טייקכילקריװ רעשידיי
 ןופרעד קלָאפ עשידיי סָאד וּומ'מ ,טרעװשסעלקָאמַאד ַא יװ ,םויִק
 .,םוינויצ ןופ ליצ רעד ןיא סָאד -- גנואירפעב יד  ,ןעיירֿפעּב
 טפַאשרענגעג ערעװש ַא ןהעטשּוצסיֹוא טָאה םזינויצ רעד רעּבָא
 .רָאנ סרעלקרע "טכילפ רעזנוא ןכל זיאיס, .אפּוג םוטנפדײ ם'ניא

 ,םיאנוש עשידיײ ערעזנוא טימ לּכםדק ךיז ןענעכערּוצּפָא , ,יוד
 רעד טציא טָאה עשידי יד רעסױא רעֶנגעג ערעדנַא ןייק לײװ
 סע רעװ ,סעד ןעגעװ ףמַאק רעד טהעג'ס ."טשינ ללכג םוינויצ
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 יד רעדָא ןעטסינויצ יד ,ןעריטנעוערּפער םוטנעדיי סָאד ףרַאד |
 ןופ דיתע םעד ןעגעװ ףמַאק ןעגיזָאד םעד ןיא ,ןערָאטַאלימ סַא
 .ףמֲאק ןייז ףיוא יירט ןעהעטש טסינויצ רעדעי זּומ קלָאפ ןעשידיי
 ןיז לָאז רעדעי זַא ,טרַאװרע לאישי קלָאפ סָאד} ,עיציזָאּפ

  תעשּב .טנעמָאמ רעשיטַאמַארד.יטסכעה ַא ןעװעג ןיא'ס *!ןוט טכילפ
 ןּופ טנַאטנעזערּפער ןּוא טסייגײרפ רעסיױרג רעד ,ױדרָאנ סקָאמ
 ,עדער ןייז ןּופ ףוס םוצ ךיז טָאה רּוטַארעטיל רעשיאיײּפָארײא רעד
 .ױרג 8 ןיא ןענעז סָאװ ,םינּבר עשיסקָאדָאטרָא יד ּוצ טעדנעװעג
 .ַאּפ א טימ יײז טָאה ןּוא לַאז:סערגנָאק ןיא ןעסעועג להָאצ רעס

 סָאװרַאפ :ןעגַארפ יד טלעטשעג םיטש רעכילטפַאשנעדייל-שיטעט
 טשינ ריא טרהיפ סָאװרַאפ !סנעטײװרעד ןּופ ריא טהעטש
 {םזינויצ םנופ ןהָאפ-דוד רעד ּוצ ןעסַאמןעדיי עמּורפ ערעייא

 טכַאמעג סערגנָאק ן'פיױא טָאה סָאװ ,עדער סױדרָאנ ךָאנ

 קע רָא טרַא מ רַאק ס א ּפָא טיג ,קורדנייא ןעקראטש 8
 .טעטימָאק-סגָאיצקַא ם'נופ טיײקיטעט רעד ןעגעװ ןוּבשחו ןיד םעד |

 ןוא סעּברַא רעשיססיניצ רעד ןופ דליּב ךײרנּברַאֿפ ַא זיא'ס
 טפיטרַאפ עיצַאזינַאגרָא יד ,טסקַאװ גנוגעװעג יד .גנולקיווטנע
 .יטסינויצ רעד ,טײקכילקריװ רעשידי רעד ןיא ןעלצרָאװ עריא
 .ָאקע ,עטסעטײװ יד ןיא ולימא גנַאלקּפָאנַא סניפעג ןויער רעש
 .װ ,זא ןּוא ַאקירעמַאםורד ,סיגוט ,אניכ ןיא ,רעדנעל עשיט
 ןעצנַאניפ יד ןופ בצמ םעד ןעגעװ טרירעפער שצקָאק .א ר"ד
 ענײלק עניײז טימ טָאה טעטימָאק-סנָאיצקַא רעד זַא ,טויײװעּב ןוא
 טעװ .ןעװעג ךעלגעמ רָאנ ןיא סָאװ ,ץלַא ןולעגפיוא ןעלטימ

 ,םימוכס ערעסערג גנוגימרעפ ּוצ ןעלעטש אּבהל גנוטײל רעד ןעמ
 ןוא ערעסעּב ךס ַא ןייז ןעטַאטלזער:סטעּברַא יד ךױא ןלעװ ָאט
 (טשערַאקוּב רע װָארימ ע1 ריד רעניּב ַא ר .ערעסערג
 :עװעּב רעשיטסינויצ רעד ןּופ בצמ םעד ןעגעװ טכירעּב 8 טיג
 ןיא בצמ םעד ןעגעװ ל?ייהטָאג .ר .פָארּפ ,עינעמּור ןיא גנּוג
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 רעּביא ,דנַאלסּור ןעגעװ -- ןייטשנרעּב.ןהּכ ריד .ָאקירעמַא;ןופצ

 רעֶּבָא ויא סָאװ ,עטַאּפעד-לַארענעג ַא רָאפ טמוק ןעטכירעב יד
 .'טלעװ, יד ןּופ רענײא ,רעג ר עװ ר"ד .שדחמ גינעו
 גנורעדָאפירעטרַאשט יר יצ ,ן'לצרעה ןופ ןסיו לי ןערָאטקַאדער
 םינּבר יד .סַאוגָקרּפ רעלעזַאב םינופ גנוריצודער א טשינ זיא
 ןיא עגַאל רעשידײ רעד ןעגעװ ןעדער ?עּבע? ןּוא ףעס
 טרהירעּב ןַאמצייװ םייח ר"ד  .עיצילַאג ןוא עינעמּור
 עלַארטנעצ רעניװ יד זַא ,,טלַאה ןוא ןעגַארּפ עלענָאיצַאזינַאגרָא
 ײסנָאיצקַא ם'נופ רעדילגטימ יד טימ טקַאטנָאק ןעכַאװש ּוצ ַא טָאה
 ןָא ע 5 .סעיצַאזינַאגרָאידנַאל ענלצנייא יד טימ ןוא טעטימָאק
 .טעסימָאק.סנָאיצקַא ןּופ טייקיטעט יד טריקיטירק ןיקצָאמ
 -עגנירַא טשינ ץנַאּב-לַאינָאלָאק רעד ןּופ טּוטַאטס םניא טָאה'מ
 ן'פיוא ןערָאװעג ןעסָאלשעּב ןענעז עכלעװ ,םייונש יד טגנערּב
 -י | . ,סערגנָאק ןטייווצ

 'פױא טרעװ תבושּת ןייז ,לצרעה טרעפטנע ןטנענָאּפָא יד |
 טסילשעּב טסערגנָאק רעד ןּוא לַאפײּב ןעסיורג ַא טימ ןעמונצג
 .ש .טעטימָאקיסנָאיצקַא ץרַאפ שיטּולָאסּבַא סָאד קימיטשנייא
 .עינעמּור ןיא עגַאל רעד ןעגעװ ןַאד טרירעפפער סעל עניּפ

 ןּופ ןעמוקעגקירּוצ םשרע זיא סָאװ ,רענייטש -קרָאי .ה
 ךיז טלעטש רע ,דנַאל ןיא בצמ םעד ןעגעװ טדער לארשיץרא
 עכלעװ ,'םינחמ, עינָאלָאק רעד ןיא עיצַאוטיס רעד ףיוא ּפָא
 .ַאמױעשטנעמ ןעטכעלש םעד ּבילּוצ גיהעפ.ץנעטסיזקע טשינ זיא
 .תֹוּבס ערעדנַא ה"יר עצנַאג ַא ךָאנ ּבילוצ ןּוא לַאירעט

 טַארעּפער ןעכילרהיפסױאינַא טלאה ןהָאזפלָאװ דוד

 יד ןופ רליּב ַא טיג רע .קנַאּבילַאינָאלָאק רעשידיי רעד ןענעװ
 .,רוטקּורטס ערעדנוזעפ ַא טָאה קנַאב רעזנוא ,הדיל-ילבח .ערעװש
 .עז לרוג ריא שימ ,ןערענָאיצקָא טנעזיוט 100 רעביא טלהעצ יז
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 גנוגעװעפ עשיטסינויצ יד ,ןעדיי ןענָאילימ טריסערעטניארעפ ןענ
 ,ןסואה הוּב קנַאּב רעד ףיא העּפשה ריא טרעכױעג ךיז טָאה
 ילַארענעג רעד ףױא ןעּבָאה עכלעװ ,"סעיצקַא-רעדנירג, יד סָאװ
 יד ןיא ךיז ןענופעג ןעמיטש עלַא ןופ טנעֶצָארּפ 50 גנולטַאזרעפ
 .נָאק ן'כרוד טלהעװעג םרעװ סָאװ ,טפַאשרעּפרעק א ןיפ טנעה
 ַא רָאמ טמוק טכירעּב סנהָצזפלָאװ םּוַא ,ןטַארסטכ'זפיוא) סערג
 .עד עשיסּור ןופ הייר עצנַאג ַא .עטַאּבעד עשימרוטש .ןוא .עסיורג
 קורּב ר"ד ,ןיקצָאמ ,םיוּבנעזָאר ר'ד ,יקסווָאקילעּב ,ּפָארּפ) ןעטַאגעל
  טוטַאטס םעד לָאומ זַא ,שירָאגעטאק ןעגנַאלרעפ (ערעדנא ןוא
 -נָאק ןעשייוצ םנּופ סולשעּב םעד סױל ןערעדנע קנַאּב רעד ןופ
 ףרצד קנַאגילַאינָאלָאק יד זַא ,טמיטשעּב סָאה רעכלעו ,סערג
 עיריס ןיא הײר רעטשרע ןיא ןוא טנעירָא םניא ןעטעּברַא רָאנ
 .טּוטָאטס ןעלעיציפָא םעד ןּופ רעגידייטרעפ יד ,?ארשי ץרא ןוא
 טצינערגעּב טשינ קנַאּב רעד ןופ טײקיטעט יד טָאה סָאװ ,חסּוג
 ןשילגנע םעד טױל זַא ,ןעויװעגנָא ןעּבָאה ,חטש םוש ןייק ףיוא
 ,טפַאשלעזעגיןעיצקַא עדעי ןערידיװקיל טכירעג סָאד ןָאק ,ץצזעג
 ,טייקיטעט ריא טייצ רָאי ַא ןופ ןטמ3 ףױא טשינ טמהענ סָאװ
 ָאס ,טנעירָא ןפיוא ןיולּב ןעטעּברַא ןעגעמ לָאז קנַאּב יד גױא
 טָאה'מ ליװ ,םויק ריא רַאפ הנּכס ַא טימ ןעדנוּברעפ סָאד ןיא
 טעוו טנצירָא םניא עגאל עשיטילָאּפ יד יצ ,טײקרעכיז ןיק םשינ
 .עט זיא'ס עכלעוו סרָאד ןעּבױהוצנָא רהָאי םעד ךשמּב ןעּביױלרע
 ,סנעמּוגרַא ןעגיטכיוו ןעגיזָאד םעד ףױא טק קעג טשינ .טיקיט
 טױל טיוטַאטס םעד ןערעדנע ּוצ ןעסָאלשעג טיהרעמ יד סָאה
 ךָאנ רעֶגָא זיא םעד טימ .סערגנָאק ןעטייװצ ןּופ סולשעב םעד
 עכילטמַאשנעדײל ַא .קנַאּב ןינע רעד ןערָאװעג טגידעלרע טשינ
 ןופ עגַארפ רעד ייּב טלעקיוטנע ןעשירפ ןיפ ךיז טָאה עטַאּבעד
 ןעבעג ּוצ טגָאזעגוצ טָאה לצרעה עכלעװ "סעיצקַאירעדנירג, יד
 .רענָא סלַא קגַאּבלָאינָאלָאק רעשידי רעד ןופ ןערָאטקעריד יד
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 - ףיוא סערט ןיִקצָאפ ןָאע 5 .טעּברַא רעייז רַאֿפ גנונעק
 סעיצקַאירעדנירג יד זַא ,קידנערעלקרע ,םעד ןעגעג שירָאגעטַאק
 ןעק'מ ןוא סערגנָאק ןעשיטסינויצ םעד ןּופ םיטנעגייא ןַא ןענעז
 ,ןענָאזרעּפ עטַאוװירּפ ןופ טנעה יד ןיא ןעּבעגיעביא טשינ ײז

 יעד טׂשינ ויא'ס .ןעטסינויצ עטסעּב יד ּוליִפֹא ןייז סָאד ןעלָאז

 ינַאגרָא רעד ןעגנערּב ןעדָאש ןָעסיױרג ַא ןָאק ןּוא שיטַאיקָאמ
 .עיציזָאטָא ס'ניקצָאמ ןעציטשרעטנוא רענדער ערעדנַא ךיוא .עיצַאז
 סעיצקַאירעדנירג 7 יד ןיפ ןינע םעד לצרעה טָאה ףוס *ֹּכ ףוס
 ינעזרעּפ םיא ּוצ ןעיורטרעפ ןופ עגַארפ ַא םלַא טלעטשענקעװַא
 תרירּב ןיאב טזומעג- עג טָאה סערגנָאק רעד ןוא גנּוטייל ןייז ,יא ךיל
 | .גנורעדָאפ ס'לצרעה ןרי טּפעצקַא

 םוטנעדייו .םנופ ןעמעלּבָארּפי וּוטלוק יד ןעגעװ

 סענײה ברה ןוא װָאלָאקָאס םוחנ ,רעטסַאג .מ ר"ד ןערירעפער
 םעד ןעטערטרעפ ןעּבָאה וָעלָאקָאס ןּוא רעטסַאג .ַאדיל ןופ
 ליװ רעכלעוו ,םּוטנעדײ.לַאנָאיצַאנ םענרעדָאמ םינופ טקנוּפדנַאטש

 ןוא תּוישּונא ןוא תּודתִי ןעשיווצ ץַאזנעגעג ַא ּוצ ןעזָאלּוצ טשינ |
 ."רעניא טעפיַא-רוטלוק עשיטָאמעטסיס ַאי םעד ּבילוצ טגנַאלרעּפ
 ,"רעטעּפש רעד ,סענײר ברה .םֹוינויִצ ןוא םיטנעדי םעד בלַאה
 .רַא-רוטלוק יד זַא ,ןענענַאד טלַאק "יהרומ, ןיפ רעריפ רעקיד
 "רעניא ןעפורסױרַא גנוגעװעג רעשיטסינויצ רעד ןיא טעװ טעּב
 ףױא םוינויצ םעד ןערצטש רעכיז ןעלעװ סָאװ ,ןעפמָאק עכיל
 - ףעד ןופ גנוניימ יד ךיוא ןעװעג זיא סָאד ,געװיעיצַאזילַאער .ןייז
 ,טַאהעג ארומ טָאהימ .שארּב ץלציעה טימ גנוטייל רעשיטסינויצ
 ןַאלע םעד ןעֶכַאװשּפָא טעװ םוינויצ םניא ףמַאק-רוטלוק ַא זַא
 ןופ לעװש רעד ףױא טהעטש סָאװ ,גנוגעװעּב רעגנּוי רעד ןיפ
 יד ףיױא ןעטַאּבעד.רּוטלּוק יד ןעּבָאה םעד ּבילוצ ,רעטרַאשט
 יַאכ ןעשיטערָאעט-ןייר ַא וױלּב ןעגָארטעג ןעסערגנָאק עשיטסינויצ |

 ייצנירּפ םוש ןיק טָאה סעיגנָאק רעטירד רעד ךיוא ,רעטקַאר
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 יד ,ןעמּונעגנָא טשינ עגארפירוטליק רעד ןיא ןעסולשעּכ עלעיּפ
 ינּוא םֶרָאּפ רענײמעגלַא ןא ןיא טר'גַאדער ןענעז סעיצולָאזער
 עשיאערבעה "ד ןעטײרּפשרעפ ּוצ טיײקיטינ יד ןעכיירטשרעט
 0 ,װ .זַא ןּוא ךַארּפש

 .יער ןעמעיּבָארּפ עלענָאיצַאוינַאגר ָא יד ןעגעװ
 ירעפ גנינעװ.ּב רעד ןּופ גנולקיװטנע יד ,ןה ַא ק .? ר"ד טרירעפ
 טסאּפלגּוצ ּפָאז רעכלעװ ,סוטָאטס:עיצַאזינאגרָא ןעינ ַא טגנַאל

 טגילײטעג עיטיקסיד רעד ןיא .ןעשינעפרעדעּב-טייצ יד וצ ןייז
 רעד זַא ,רָאּפ טגָאלש רעכלעװ ,ןיק שיס'וא .מ.מ ךױא ךיו
 ַא רַאפ ןּוא ןערהָאי יירד ןיא לָאמנײא ןעמוקרָאפ לָאז סערגוָאק
 .לקש 200 רָאג 100 טשינ גיטױנ ןייז ןעלָאז טַאדנַאמ-כערגגָאק
 ַא ןעמּונעגנָא טשינ רעּבָא ןערעװ ןעגַאלשרָאפ ענייז ,רעלהָאצ
 עדער עטרעטסײגעּב יד ןעועװעג זיא סערגנָאק ן'פיוא עיצַאסנעס
 עטנַאקעּב יד ןּופ םענײא ,ע ר ָא יפ ע ט נָא מ סיסגערפ רעס ןּופ
 ינָאמ השמ ןופ בורק ןעט הָאנ ַא ,ןעטַארקָאטסירַא עשידיי-שילגנע
 ףעד ןופ ןעמָאנ ןיא טרירעפער װָאנעלש ט י ר"ד ,ערָאימעס
 ןעבעגעגרעּכיא ןערעװ ןעגַאלשרָאּפ ענייו .עיסימָאק-עיצַאזינָאלָאק
 | | ,טעטימָאק.סנָאיצקָא .םעד

 דוד תעשּב ןעמּוקעג ויא סענעצס עשימרוטש רהעז וצ
 יָארּפיעיצַאינָאלָאק ןייז ןעגעװ ןעדער טלָאװעג סָאה שטירט
 .טריװסקלָאפ ןּוא טסינויצ רעשטייד ַא ,שטירט .ןרעּפיצ ןיא טקעי
 .עמַא ןיא טסילַאנרושז סלַא טייצ ערעגנעל ַא טּבעלעג) רעלטפַאש
 רע ,ַאניטסעלַאּפיסױרג ןּופ רעגנעהנָא רעסייה ַא ןעוועג זיא (ַאקיר
 .תונכש יד ןיא עיצַאינָאלָאק עשידיי יד טריגַאּפָארּפ קירפייא טָאה
 ןרע פי לעזניא םעד ףיױא טרפּב ,לארשייץרא ןיפ רעדנעל
 ךיז טניפעג ןּוא לארשייץוא ּוצ טנהָאנ טגיל סָאװ ,(ןיסירפק)
 טָאה טקעיִארּפןרעּפיצ ןיז .טּפַאשרעה רעשילגנע רעד רעטנוא
 .37 יב טּפַאשרענגעג עכילטפַאשנעדײל ַא ןעפּורעגסױרַא רעּבָא
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 :טתס יד טָאהעג ןורּכז ןיא ךָאנ ןעּבָאה טָאװ ,ןצטסינויצ עשיסור
 יגערײ, ןוא "עיצַאּפיצנַאמעָאטױא , ןיא ןעגנוזָאל עלַאירָאטירעס

 ןעדעי * ךרוד טגיאורנואעב קרַאטש ןעװעג ןענעז ןּוא *טַאַאטש
 ץרא ץוחמ עיצַאזינָאלָאקןעדי זיא'ס רעכלעװ ןצגעו קנַאדעג
 יעג סערגנָאק ן'םיֹוא עדער ןייז תעשּב ןשטירט טָאה'מ .לארשי
 ןיא םּוידיזערּפ סָאד רעכלעװ יּבגפ ,עיצקורטסּבָא עפרַאש ַא טכַאמ
 םייפ טגערפעגנָא רעצױרָאפ רעד טָאה ףוסל ,זָאלטכַאמ ןעװעג
 .טייהרעמ ַא טימ .ןעדער רעטײװ ףוַאד שטירט יצ ,סערגנָאק
 רעד .ןייג זַא ,טרעפטנעעג סערגנָאק רעד טָאה ןעמיטש
 יד זיא סע סיורג יװ ,ןעויועג טָאה טנעדיצניא ר עּפי צ
 .שטירט רעד ,קנַאדעג-לארשי ץרא ן'רַאמ תואנק עכילטפַאשנעדייל
  ןא ליּפשרָאפ רעניילק ןוא רעכַאװש ַא זיולּב ןעזעװצג זיא לעמוט
 .סיוא רעטעּפש ןערהָאי ריפ ןיא טעװ סָאװ ,טקילפנָאקיַאדנַאגוא םעד
 | | ,םרוטש ןעגידלַאװעג ַא טימ ןעכערּב

 ןערעגנע םעד טלהעװעג סערגנָאק רעד טָאה ףוס םוצ
 .נעמַאזּוצןענָאזרעּפ ןעגיטציאזיּב םעד סיול סעטימָאק-טנָאיצקַא
 .סעיסימָאק עגיטכיו הייר עצנַאג ַא ןעפַאשעג טָאה ןוא לעטש
 זיא סערגנָאק רעד :לצרעה טרעלקרע ע דעריהל'ע 1 ןייז ןיא
 ןיוש ןיא םזיניצ רעד ,רעמַאזסטעּברַא ןוא רעגיהּור ַא ןעועווצג
 ןוא רעקרַאטש ,רעפייר טרעװ רע ,הפוקּתידנעגוי ןייז ןּופ סױרַא
 רַאפ רימ ןעּבָאה ןעלַאװקיסגנוּפַאש ערַאּבטכּורפ ייווצ ,רעכילנעמ
 ןעניועג ןעומ רימ .גנורעטסייגע ב ןוא טעּבוא ןיז
 םזינויצ רעד .קלָאפ ןעשידיי ןּופ ןעסַאמ עלענָאיצידַארט ,עטיירּב יד
 ןפלהיפעג עזעיגילער יד ןעצעלרעפ ןָאק סָאװ ,ןּוט טשינרָאג טעװ
 .ַאנעלעד יד ןַאד טקנַאד לצרעה .שטנעמיסקלָאפ ןעשידײ ןופ
 טפָא -,לארשי תוצופת לּכמ ןעמיקעג ןענעז סָאװ ,טסעג ןוא ןעט
 ןוא ,רעדנעל ענעפרָאװרעּפ-סוניקואלירבעמ ,עטייװ .רהעז ןופ
 ינָאק רעזנוא ױצ, :רעטרעװ עדגעגלָאפ םימ עדער ןייז טסילש
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 ןּוא רעדנעל עטעטרַאװרענוא ןוֿפ רעדירב ןעמּוקעג ןענעו סערג
 םניא ןוטעגפיוא סעּפע ןיוש ןעּבָאה רימ ,ןעזיירק עכילטפַאשלעזעג
 / ןיִּב ןעפמעק ןּוא ןעטעּברַא ךס ַא ךָאנ ןעוומ רימ רעּבָא ,םוינויצ
 זיא סערגנָאק רעטירד רעד  .גיטרעפ ןייז טעװ קרעװ רעזנוא
 ."ןעסָאלשעג

 .ײרפ ןעמּוקעגרָאפ ןיא םערגנָאק םנופ גנוציז עטצקל יד
 .ןערָאװעג טלײאעגּוצ יז ןיא תבש-ברע גילוצ ,גָאטימכָאנ קיט
 גנוכיירטשרפטנוא עגידררסּכ יד ךיוא יװ ,טקַאֿפ רעגיזָאד רעד
 .עּב ןעבָאה ,תד ןעשידײ םעד יּכגל גנוריטקעּפסער רעד ןעגעוו
 סָאװ ,גנּוגעװעּבנעסַאמ ַא ןערָאװעג זיא םזינויצ רעד זַא ,ןעזיוו
 םנּופ ןעטנעמיטנעס ןּוא ןעגנומיטש יד טימ ןענעכער ךיז ןומ
 ןעשידיי םנופ ןינּב בורו ןינמ בור םעד ,םוטנעדיי ןעלענָאיצידַארט
 | | ,קלָאפ

 .לַאנָאיצַאנ ַא ןעװעג ויא סערגנָאק רעטשרע רעד בױא
 .ייוצ רעד ןוא ,סָאטַאּפ ןּוא םזַאדוטנע טימ לופ גנולכַאזרעפ
 ,הורמוא רעזעװרענ ַא טימ ןצװעג טשרעהעּב יא סערגנָאק רעט
 זיא ָאט ,תונוחצנ ןּוא םישעמ עסיורג ךָאנ טצכעלעג טָאה סָאװ
 טָאה ןוא גיהּור ןּוא ןרעטכינ ןעזעװעג סערגנָאק רעטירר רעד
 רעטריזיליּבַאטס ןוא רעטנורָאעג ַא ןּופ טנעמַאלרַאּפ ָא טנָאמרעדי

 ,תכולמ
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 םוינויצ םניא גנולקיווטנע עקידרעטייוו יד 3

 .ַאלימיסַא יד טשיוטנע רעטיּב טָאה סערגנָאק רעטירד רעד
 ,םוינויצ ןעשיטילָאּפ םנּופ רענגעג עשיטסינויצ:יבבוח ןּוא עשירָאט
 םיריחי ןּוא ןעּפּורג עסיװעג ןופ עיסעצעס רעד ּבילּוצ ןעּבָאה סָאװ
 ,גנוגעװעּב רעשינַאילצרעה רעד ןופ ךורּבנעמַאזוצ ַא - טרַאװרע
 - סױרַא ןהָאפ.רעטרַאשט רעד רעטנּוא זיא .םזינויצ רעשיטילָאּפ רעד
 | | ,תונוחצנ ןּוא ןעפמַאק עיינ ּוצ

 .יטסינויצ ןעטרעפ ןּוא ןעטירד םצד ןעשיװצ רהָאי סָאד |
 ןופ קורדניא ןערעװש םעד רעטנוא טהעטש סערגנָאק ןעש
 . עשינעמור רעטנעזױט רעגנילדנעצ .עינעמור שּוריג

 תובא ערעיײז ּואװ ,דנַאל סָאד ןעזָאלרעּפ טזימעג ןעּבָאה ןעדײ
 ןעטנָארגימע עשידיי ןופ ןעסַאמ .תורוד טייז טניואוועג ןעּבָאה
 ייא ןופ סנעפָאה ןּוא ןערטנעצ עסיורג עלַא טציילפרעפ ןעּבָאה
  סָאד טרעטישרעד ףיט טָאה ןרעמָאי ןּוא דנעלע רעייז .ַאּפָאר
 ןענַאטשעג זיא זָאלטכַאמ ןוא זָאלפליה .םוטנעדיי-טלעװ עצנַאג
 עטרילימיסַא ,עלעיציפָא סָאד עפָארטסַאטַאק רעײנ רעד יּבגל
 .יִליִמיִסַא רעד ןופ גנּולמַאזרעפ-לַארענעג רעד ףיוא -,םוטנעדיי
 יצ ךיז ןיא סָאװ ,ןיװ ןיא *ץנַאילַא , רעשיּפָארטנַאליפ:שירָאט
 יור יד ןופ לרוג םעד ןעגצװ ןעטָארעּב וצ ידכּב ,ןעמיקעגפיונ
 רעניװ יד רַאּפ טָאה ןּוא לצרעה ןענישרע ןזיא ,םיטילפ עשינצמ
 ייטסיניצ ןיא עדער עפרַאש ַא ןעטלַאהעג ןעדיײ:קנַאּב-ןּוא-הליהק

 ןעּבילּבעג זיא םוטנעדיײעיצַאלימיסַא סָאד רעּבָא ,טסיײג ןעש
 יעטש .טיײקכילקריװ רעשידיי רעד יבגל דנילב ןּוא בױט רעטייװ

 טרעלקרע ,עידעגַארט רעשינעמור רעד וצ םינּפילא-םינּפ קידנעה

288 



 ןייק טשיג ןעלהיפ רימ, :קיֿב .רד להקה שאר רעגרעבמעל ר
 "!טַאַאטשנעדײ ןייק ןעּבָאה טשינ ןעפרַאד רימ ,ןויצ ּוצ טכּוזנהעז

 רעקלעפ עשיאעּפָארײא עלַא ייּב רדסּכ טסקַאװ לייװרעד
 .לָאיצָאס עשיכיירטסע יד ּוליפא .,גנומערטש עלַאנָאיצַאנ יד
 .ָאיצַאנ-ַא םעד טקידערּפעג גנַאלנערהָאי טָאה סָאװ ,עיטַארקָאמעד
 ּוצרעד ןעגנואוצעג ,ןערילּוטיּפַאק זּומ ,םויטילָאּפָאמסָאק ןעלַאנ
 עשיכיירטסע יד ןּופ ןעּבעל-רעקלעפ םניא גנולקיוטנע רעד ךרּוד
 יוצ רעד ןיר ּב ןיא רָאפ טמוק 1899 טסברעה ןיא  .סעיצַאנ
 סָאװ ,עיטַארקָאמעד-לָאיצַאס רעשיכיײרטסע רעד ןופ רהָאּפנעמַאז
 יא י צ ַא ג ןופ טקנוּפדנַאטש ן'פיוא קידנעטשלופ ךיז טלעטשה

 .נזעּב ַא טרילומרָאּפ ןּוא עימָאנָאטױא ןוא טײהירפ רעלַאנ
 .רעּביא רעגיזָאד רעד .סַארגָארּפ ןעלַאנָאיצ ַא1 ןערעד
 עטרילימיסש יד ןיפ ןעליװ םעד ןעגעג ןעמוקעגרָאּפ זיא ךּורּב
 .עג ןעטסעּבמַא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,רערהיפ-ןעטסילַאיצָאס עשידיי
 .נעדייל ןענעז ןּוא ץכעזױמעג ןעשיטילָאּפָאמסָאק ַא ןיא טלהיפ
 .טסּבלעז ַא ןּופ קנַאדעג ןעדעי ןעגעג ןעטערטעגפיוא ךילטפַאש
 םנופ ןעכַאװרעד עלַאנָאיצַאנ סָאד .עיצַאנ רעשידײ רעגידנעטש
 גנוקריװ עקרַאטש ַא טַאהעג טָאה טַאירַקטעלָארּפ ןעשיכיירטסע
 ,טפַאשרעטעּברַא רעשידײ רעד בלַאהרעניא ןעוײירק עסיװעג ףיוא
 רעשיכיירטסע רעד ןּופ רהָאפנעמַאזוצ םעד טימ ןעמאזוצ טעמּכ
 "יד ןּופ ץנערעפנָאק ַא ןירּב ןיא רָאפ טמּוק ,עיטַארקָאמעדלַאיצָאס
 רעמוז ןיא .עטלעטשעגנָא-ָארויּב ןּוא:לעדנַאה עלַאנָאיצַאג-שידיי
 עטלעטשעג:ָא עשידיײ יד ןּופ גָאטײטרַאפ רעד טסילשזב 0
 ןוא םּוטנעדיײײלַאנָאיצַאנ םּוצ שינטנעקעּב ךילרעייפ ַא ךיירטסע ןיא
 רעד ןּופ הּבס יד ֹוַא ,טכַארטעּב ןיא קידנעמהענ, :םזינויצ
 קלָאפ ןעשידײ ןופ עגַאל.טעטירָאנימ רעד ןיא טגיל סיונײעדיי
 .ןעדי רעד ּבילּוצ רהעמ ןעדײל רעטעּברַא עשידײ יד זַא ןּוא
 גָאטײטרַאּפ רעטייװצ רעד טרעלקרע ,עשידײ:טשינ יד יו ,םיינ
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 יִנֲא ןייק ָאטשינ זיא'ס ןַצ ,עטלעטשעגנָא.לעדנַאה עשידיי יד ןוֿפ
 יָאֹּפ ןופ עיצַאילַאער יד יװ ,טױנױעדי רעד רַאפ גנזעל ערעד

 רעטרעכיזעג-ךילטכער ַא ןּופ גנודנירג יד .ה .ד ,םזינויצ ןעשיטיל
 יי - -   עץםסייה

 וצ גנּוזָאל יד ןעפרָאװעג טָאה סערגנָאק רעטירד רעד
 ןעשיסקָאדָאטרָא-זעיגילער ןּופ ןעסַאמ יד םזינויצ ן'רַאפ ןרעּבָארע
 ןיא ךיוא 'טלעװ יד, טגײשרע 1900 ּבױהנָא טייז ,םּוטנעדיי
 םוחנ .ַאּפָאריא-חרזמ ןיא טײרּפשרעפ קרַאטש טרעװ ןוא שידיי
 עצנַאג ַא "הריפצה, גנוטײצגָאט ןייז ןיא טקורד װָאלָאקָאס
 ,"םינּבר יד ּוצ+ :לעטיט םעד רעטנּוא ןעלקיטרַא ןּופ עירעס

 רעד  .םזיניצ ,ן'רַאפ םינּבר יד ןעניװעג ּוצ ןעקעװצעּב סָאװ
 "נַא סױהַא טיג שטיוָאניּבַאר .י .ש ברה ,רעּוט רעשיטסינויצ
 יד ,םינּבר עשיסקָאדָאטרָא יד ,ןעגעלָאקספורעּב ענייז ּוצ לעּפַא
 .רָא ןופ סעיצַארַאלקעד רדסּכ ןעקורד "?ץילמה, ןּוא "הריפצה,
 יויצ רעד ּוצ המּכסה רעיז ןערעלקרע סָאװ ,םינּבר עשיסקָאדָאט

 .נעפָא עשיטסינויצ יד עיצַאזינַאגרָא ןּוא גנּוגעװעּב רעשיטסינ
 יז ,םּוטנעדיי ןעשיסקָאדָאטרָא םעד יּפלּכ רָאנ טשינ טהעג עװיס
 ןעזיירק יד ןיא ןעגנירדוצנײרַא ןעלטימ עיַא טימ ךיױא טכוז
 ,םּוטרעגריּב ןּוא ץנעגילעטניא רעשידיי רעשיאעּפָאריײא.ברעמ ןופ

 םעד רעטנוא ןעלקיטרַא ענייז ןיא טָאה םַאטשלעדנַאמ .פָארּפ |

 טקּורדעג) "?ָאהטעג ןיא ןעגנומערטש עשיטסינויציטנַא :לעטיט
 רעד ןופ ףוצרּפ ןעשלַאפ םעד טקעדעגפיוא ('טלעװ, רעד ןיא
 .ַארעפער ,סעימעדַאקַאירעיײּבַאקַאמ עכילרעייפ טימ ,עיצַאלימיסַא
 .ַאנָאיצַאנ םעד ןעטסיניצ יד ןעקעװ ןעסרוקירהעל ןּוא ןעט
 שיגרענע סרעדנוזעּב .,ץלָאטש ןּוא ןייזטסּואװעּב-טקלָאֿפ ןעל
 םע .טנעגי עשימעדַאקַא יד טעּבוַא ןעּבעגעגרעּביא ןּוא
 ליפ ןיא ןוא ןויצ ןעטנַאקעּבמּוא ,ןעטיײװ םוצ עּביל יד טסקַאװ

 תצשב ,ֿגורעטסײגעּב טימ ןערעװ רעזײה עט ןילימיסַא טציאזיּב
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 ךירנייה ןימ ןעורעפ ענהעש יד - טרימַאֿפקעד ןעטפנוקגעמַאזוצ
 החרה . ;ענייה

 1600 1686 זהו 16 26

 םת 66ת (22טז06ת4 טת8 65 ט(6 |

 זחסוחס 166016 11806) ט6ע28658 108 }

 ןסזו815 61ת, 26:5816זװ }

 .לַאנָאיצַאנ םעד טימ טשינ ךיז טנגונגעּב ױדרָאנ סקַאמ
 גנואײנעב רעשיויפ ַא ּוצ ךױא טפּור כע ,סנַאסענער ןעגיטסייג
 ,"םוטנע ךילל 2413 8 ןופ

 עשטייד יד ןופ רהָאפנעמַאװוצ ַא רָאפ םמּוק ןפפֶּכ ףוס
 ןּוא רעמײהנעדָאּב .מ .רד ןופ גנורהיפ רעד רעטנּוא ןעטנויצ
 םעד טלוּב טזײװ רעכלעװ ,רע װ ָאנ ַא ה ןיא ןהָאופלָאװ דוד
 רהָאי םעד ךשמּב ,דנַאלשטײד ןי'א גנונעװעּב רעד ןופ סקואװ
 .הָאפנעמַאזוצסעדנַאל רעדנעל עלַא ןיא טעטּכ רָאפ ןעמוק 0
 .רעפ סערגנָאק ןעטרעפ םעד רַאפ ּפַאנק .ןעטסינויצ יד ןופ ןער
 טשינַאקירעמַא יד ןּופ ייערעפנַאק יד קרָאיײינ ןיא ךי טלעמַאז
 .עג, רעד גרעּבמעל ןיא רָאפ טמּוק 1900 יַאֹמ ןיא ,ןעטסינויצ
 ןיא רעכלעװ ,עיצילַאג ןיא תוליהק עש'דיײ יד ןופ ?גָאטיעדניײמ
 .ןעטסינויצ יד ןּופ חוּכ ןעדנעסקַאװ םעד ףױא דיעמ

 ןָארַאּב רעיא טיג ,1899 ףוס ,טרעדנוהרתָאי ןעײנ םוצ
 טציא זיּב טָאה רע טכלעװ ,סעינָאלֲאק יד ךלישטָאר דנָאמרע
 .עג טָאה סָאד .א"קי ןופ גנוטלַאװרעפ רעֶד וצ ,טציטשרעסנוא
 .ןויצייבכוח ןּופ ןעזייוק יד ןיא קורדניא ןעקרַאטש ַא טכַאמ
 ,לעקיטרַא ןַא (1900 רַאּונַאי) "טלעװ, רעד .ןיא טקּורד לצרעה
 יוצ ןיא לארשי ץרא ןיא עגַאל יד טריזילַאנַא רע םעכלעװ ןיא
 רעד ןופ לכה ךס רעד .עיזיצעד ס'ךלישטָאר טימ גנַאהנעמאו
 .רָאהטײרּב ןּוא ןעלדײא םעד טָאה סאו ,טײקיטעט רעשינָארַאּג
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 יָאלָאְק 410 :ויא ,ןענָאילימ ךס ַא טסָאקעגּפָא ּפָארטנַאליפ ןעגיצ

 ןענעז תוחּפשמ 470 עגיזָאד יד ּוליִפֹא ןּוא .תוחּפשמ-ןעטסינ

 רעײז טימ טרעכױעג ןּוא טרידנּופ ןעצנַאגניא טשינ ךָאנ ךיוא

 ץרא ןיא רעטעּברַא עשידי טרעדנוה רָאּפ יד ,ץנעטסיזקע

 ןופ גנורעדנַאװסױא יד ןּוא זָאלסטעּברַא םּורָא ןעהעג לארשי

 עשלַאפ יד ןּופ אנוי לעוּפ רעד זיא סָאד .רדטּכ טסקַאװ דנַאל

 זיא טכױניה רע שיטילָאּפ ןיא .ןעדָאטעמ-עיצַאזינָאלָאק

 .ידכּב ,גנוריגער רעשיקרעט רעד ןּופ ךירטשרעדעפ ןייא גּונעג

 טעברַאיעיצַאטנָאלָאק עשידיי עגיטציאזיּב עצנַאג יד ןעקעמוצּפָא
 טכױניה רֶצ כיל טפ ַאש ס רי װ ןיא ןּוא ,לארשי ץרא ןיא

 עסיורג החּפשמ רעשידיי רעדעי ןופ גנוצעזעּב יד ןייא טגנילש

 טי 2 - ,ןעמוסדלעג
 יעפנָאק עשיטסינויצ.יבבוח יד רָאפ טמּויק 1900 ץרעמ ףוס

 ךיז ןעגילייטעּב סע .רעכלעװ ןיא ,טרּופקנַא ר פ ןיא ץנער
 ירעּב ,סוּבמַאּב יװ ,עיציזָאּפָא רעשיטסינויצ רעד ןּופ רערהיפנָא
 .ער סּוּצמַאּב .ערעדנַא ןּוא ןיקשיסּוא ,ץלַאז ר"ד ,רַאזַאל דרַאנ

 ,"םינחמ, ןעגטװ ץלַאז ר"ד ,לארשי ץרא ןיא עגַאל רעד ןעגעוו טרירעפ

 יד .טעּברַא:עיצַאזינָאלָאק רעגיד.י"א רעד ןעגעוװ רעמייהסעדליה ,ה ר"ד

 םזינויצ-יבבוח רעטלַא רעד זַא ,ןעזיוועג טָאה ץנערעפנָאק רעטרּופקנַארּפ |
 ,םזינויצ יבבוח רעד זַא ,טגייצרעּביא טשינ רעּבָא טָאה יז ,ךָאנ טּבעל
 ןעריזיליּבָאמ ּוצ תלוכיּב זיא ,גנּוגעװעּב רעשינַאילצרעה רעד ץיחמ

 ןּופ לרוג רעד זַא ,ןערָאװעג רָאלק זיא'ס .תוחוּכיסקלָאפ עטסנערע

 ,עיצַאזינַאגרָא רעד טימ ןעדנוּברעפ דימּת ףיוא זיא קנַאדעג-ןויצ
 ךָאנ ןענעז ,רעדײל ,לעזַאּב ןיא ןערָאװעג ןעפַאשעּב זיא סָאװ
 יד זיּב ,תונויסנ ןּוא ןעגנּורהַאפרע ערעטיּב ןעזעװעג גיטיונ
 ןעגיזָאד םעד טנעקרענא טָאװ הנהמ עשיטסינויצייבבוח עצנַאג
 | ,תמא ןעשירָאטסיה

 דוד טכַאמעג טָאה םעד ןעגעװ גנורהַאפרע ערעטיּכ ַא |
 עיצַאזנַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ץּוחמ טָאה רעכלעװ שטירסה
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 וצניזָאד רעו .טקעיָארּפ-ןרעּפיִצ ןייז ןע ריזילָאער וצ טווורפעג
 ןערָאװעג ןלכָארּבעגנעמאזּוצ : ירמגל ןּוא דלַאֹּב רעּכָא זיא וורפ

 עג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,תוחפשמ עשידי רעגנילדנעצ רַאּפ יד ןּוא
 ינע ןעפָאלטנַא טרָאד ןּופ ןענעז ,ןרעּפיצ ןיק ןערהיפרעפ טזָאל

 | ,טריניאור ןוא טשיוט
 עניז ךישממ ?צרעה זיא סערגנָאק ןעטירד םעד ךָאנ

 ?ר ןיא ןוא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןעגנּוהימעּב עשיטַאמָאלּפיד
 ס'לצרעה זיא 1899 לירּפַא ןיא .ןערטנעצ-עּפױה עׂשיאעּפָאריײא
 יעג גנילצּולּפ יקסנילװענ לַאכימ טנעגַא ןּוא ץעוי רעשיקרעט)

 .ַא ןיא טלײװעג טָאה רע ּואװ ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןעּברָאטש
 .ןַאטלוס םייּב ץנעידױא ס'לצרעה תבוטל תוחילש רעשיטַאמָאלּפיד|

 ינילװענ יצ ,טסּואװעג טשינ לצרעה טָאה ,עגר ןעטצעל םוצ זיּב

 רעכיײרסּולפנײא ןַא רעדָא ןַאטַאלרַאש רעשיטילַאּפ ַא זיא יקס
 ס'יקסניפװענ זַא; לצרעה טלַאה םינּפ לּכ לע .ןַאמסטַאַאטש
 ךיא ּבָאה םיא קנַאד ַא סָאװ ,םעד ןיא טהעטשעּב טסנידרַאפטּפױה
 גָאט,) ס'ַאשַאּפ עשיקרעט יד יּבגל ץרא ךרד ןעדעי ןעריולרעֿפ
 עקַאס טניפעג ןּוא טכוז לצרעה ,(1899 ?לירּפַא 11 "רעכיּב
 ןענעז סָאװ ,ןעטַאמָאלּפיד ןּוא ןעטנעגַא עשיטילָאּפ עיינ  דלַאּב
 יטדוק .קיטילָאּפ רעשיטסיניצ רעד ןעניד ּוצ דלעג רַאפ םיַכסמ

 ףוס ,ןַאטלּוס םײיּב ץנעידױא ןַא ןעגעװ ן'לצרעה סע טהעג לֹּכ

 יעמַא ן'טימ ןיװ ןיא לצרעה ןעמַאװצ ךיז טמערט 1900 לירּפַא
 .סיורטש רַא?סָא לָאּפָאגיטנַאטסנָאק ןיא רָאדַאסַאּבמַא ןעשינאקיר

 טָאה דײ רענָאקירעמַא רעשיטַאּפמיס ןּוא רעכילרהע ןַא ,סיורטש

 יוגעג זיא ןוא העּפשה עסיורג ַא טַאהעג לָאּפָאניטנַאטטנָאק ןיא
 יער יד ןיא רָאּפ טמּוק סָאװ ,ץלא ןעגעװ טריטנעירָא ןעזעװעג

 :טרעלקרע ןלצרעה קיטכירפױא טָאה סיורטש  ,ןעזיירקיסגנוריג
 ייצ םעד ןעגעג .ךילגעמנּוא טעמּכ זיא ןעטוקעב ּוצ אניטסעלַאּפ

 .ךריק עלַאסקָאדָאטרָאישיכירג ןוא עשיליוטַאק *1 ךיוא זיא םזיג
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 .שבורפ ןּוא סיורג ַא ,עימַאטָאּפָאזעמ ןעברצוורע ןעמ ןָאק ןעגעגעד
 םהרבא ןופ טייה יד ןעזעוועג לָאמַא ךָאד ןיא סָאװ ,דנַאל רַאּב

 טנופעג ָאט ,לָאּפָאניטנאטסְנָאק ןיא עגַאל רעד עגונּב 8 .וניבו

 יד ,אמּוג ןַאטלּוס םנּופ טנעה יד ןיא טכַאמ עצנַאג יד ךיז
 ןכל זיא'ס .תומשנ עטפיוקרעפ ןּוא ןעטָאדיא .ןענעז ןערָאטסינימ
 טשרעה סָאװ רעגיצגייא רעד ,ײז טימ ןעדער ּוצ יאדּכ טשיני
 "ּוצ טשינ רעּבָא ןעמ ןָאק ןאטלוס םּוצ .ןַאטלּוס רעד זיא תמאצה

 םיא 'רַאפ ןעּבָאה זומ'מ ,סעדער עכיירטסײג םּתס טימ ןעמּוק
 6 / א .סעיסעצנָאק עגיטכיװ רעדָא רעדלעג

 טירש עשיטילָאּפ ענייז רעטײװ ןַאד טריאּוניטנָאק לצרעה
 ,פ ָאר ּפ טימ טפַאשטנַאקעּב טסילש רע ,לָאּפָאניטגַאטסנָאק ןיא
 עימעדַאקַא רעשילַאטנעירָא רעד ןופ ירעּבמ ַאװ ןַאמרעהה

 ןערהָאי ךס ַא טָאה דיי רעשירַאגנוא ןַא ,ירעּבמַאװ ,טסעּפַאדּוּב ןיא
 ףערעװ ּוצ ןעגנולעג םיא ןזיא'ס ואװ ,יקרעט רעד ןיא טבעלעג
 .םעד ןעגעװ .ךימַאח לידּבַא ןַאטלוס םּוצ ברוקמ רעטנהָאנ ַא רָאג
 .קנַאד ַא ,ןעגנולהעצרעד עשיטסַאטנַאפ ענעדישרעפ טריסרוק ןעּבָאה
 .,7 רעלופסינמייהעג ַא ּוצ ןעסקַאװעגסױא זיִא יריִמַאװ עכלעװ
 יד ןופ רעניײא זיא שיטסירעטקַארַאכ ,טײקכילנעזרעּפ רערַאדנעג
 ןּופ שַאמישימ ַא טימ ןעּבירשעג םיא טָאה לצרעה עכלעוו ,ווירג
 .7 -- ===. :"רעטרעװ עשיאערצעה ןּוא עשטײד ,עשירַאגנּוא

 ;יה 6 ןאטםטס5 ט8זחמסת/ 2809/ קי

 סָאד ןיא טּוג יװ (ירעּבמַאװ טניירפ ןּוא רעדורּב רעּביל}
 ַא טנעז ריא ,(שטנעמ רעשידיי) 231006ת067 :טרָאװ עשירַאגנוא
 ךיז רימ ןעּבָאה םעד ּביִלּוצ ןּוא דיי ַא ןיב ךיא ךױא ןוא די
 ךיס לָאז רע ,(ןַאטלוס) .ס םעד טּביײרש ,ןענַאטשרעפ לענש יױזַא
 -עװ .ץנעידיוא יד סערגנָאק ן'ראפ גונעג ןיא רימ ,ןעמהענפיוא
 טימ טשיג ךיז ליװ ךיא .רעטעּפש (תילכת) 1860169 ןעג
 א ןעגנערּב ךאז רעזנוא טעװ ריא ,(ןצ'מכח) ס00ססתות626ת ךייא

 ,ץנעיריוא יד ןעפַאשרעפ רימ טעװ ריא גיוא ,ןעצונ ןעלאסָאלָאק
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 טלָאװעג עיפַארגָאיּב רערַאּברעדנואװ רעיא טימ ךייא טָאה דיא
 עדימַאריּפ רעקיזָאד רעד וצ ּוצ טיג .דבק ןעכילגינעק ַא ןפַאש
 ןימ ןעפלָאהעג ךיא ּבָאה יװ, :ןעסיה טעװ סָאװ ,לעטיּפַאק ַא
 | ,"דנַאלרעטָאפ רעיײז ןעמּוקעּבּוצקירּוצ ןעדיי יד ,קלָאפ

 לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןעגנוהימעּב יד טימ גיטייצכיילג
 םעד ּוצ .רַאצ םייּב ץנעידוא ןַא ןעמיקעּב ּוצ לצרעה טכװ
 .שריפ עשטיײד ייּב טרינעװרעטניא רעלכעה .װער טָאה קעװצ
 ףיוה ןעשירַאצ ןטימ ןעגנודנירעפ טַאהעג ןּבָאה סָאװ עו
 לצרעה טקיש ןעדַאּב ןּופ גָאצרעהסײורג ן'כרּוד ,גרּוּבסרעטעּפ ןיא
 גנוגטװעּב רעשיטסינויצ רעד ןעגעװ עזָאּפסקע ןַא רַאצ םעד
 רעכלעוו ,ועיװַארּומ רעטסינימ ,ןעשיסור םייּב .ןעליצ עריא ןּוא
 :ָארַאּב יד ןלצרעה תבוטל ךיו טהימעּב ,ןעטײקירעװש טכַאמ
 םעד ,רָאטקעטָארּפ ןײז ךיוא טכױעּב לצרעה ,רענטּוז עסענ
 ןעגעװ ױנעג ךיז טרימרָאפניא ןּוא ןעדאּב ןופ גָאצרעהסױרג
 טימ גנאהנעמַאזּוצ ןיא ּפָארײא ןיא עגַאל רעשיטילָאּפ רעד
 .ןעדיי עשינעמור יד .אקיױפַאםורד ןיא המחלמ ס'דנַאלגנע
 רע ,קורדניא ןדנרעטישרעד ַא ן'לצרעה ףױא טכַאכ עידעגַארט
 רעד ייפ םיטילּפ עכילקילגניא יד תבוטל טרינעװרעטניא
 .ָארטנַאליפ.שידײ עסיורג יד "יב ןוא גנּוריגער רעשיכיירטסע
 ןַא ,'לצרעה ראפ רָאלק רעֹּבָא ןיא'ס .טעיגוטיטסניא עשיּפ
 יו :טּבײרש רע ןוא ןעװיטַאילַאּפ עגײלק רָאנ ןענעז סָאד
 :עװ ךיא ןעװ :רָאפ יוזַא רימ ךיא לעטש גנולקיװטנע עטס;הָאנ
 ּוצ געװ ןעלַאער ןײק ןעהעו טשינ סערגנָאק ןעסרעפ םּוצ ויּב
 ףרעּפיצ סעד ןטיײרעּברַאפ ךיא לעװ ,גנוריגער רעשיקרעט רעד
 .מילַאס טימ ןדער .ןאדנַאל ןײק ןערהָאּפ ןעזומ לעװ ,ןינע
 םער ןעסולפנײאעּב ןַאד ןּוא (רעימערּפ ןעשילגנע םעד) ,ירּוּב
 ינערעי ,ןרעּפיצ ןיק ןעהעג טסרעוצ ןעלָאז רימ זַא ,סעגנָאק
 .גנַאק ןעטסנהָאנ םעד ךָאנ ןעלעװ רימ ןַא ,ךיא ביולג סלֲאַּפ
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 רימ .'דנַאל ויא'ס ןענלעװ ןיא ,רנַאל ַא ןיא ןעהעג טעו
 טרהיפעג טָאה סָאװ ,געװ םעד ןופ ּבױהנָא סעד ָאד ןעהעו
 .ַאדנַאגוא ןייק

 רע ּואװ ,ןָאדנָאל ןייק .?צרעה טרהָאּפ 1900 ליּפַא ףוס

 .ןעטײקכילנעזרעּפ עכײרטּולפניַא טימ ןעכערּפשעג טיהיפ
 .טימ טרעדנַא ןוא ירוּבסילַאס ּוצ ןעמוקוצ ךיוא ליװ לצרעה
 עשילגנע יד רעּבָא .גנוריגער רעשילגנע רעד ןופ רעדילג

 בילוצ ט'הנאדרעפ רעװש ןעזעװענ סלָאמַאד ןענעז ןערָאטסינימ
 ןעּבָאה יז ןוא אקירפַאיםירד ןיא ןעריֹוּב יד טימ תמחלמ רעד

 טהימעב ןָאדנַאל ןיא .םינינע ערעדנַא ּוצ דלודעג ןייק טשינ
 .לַאנָאלָאק ןינע םעד ףוס.לכ:ףוס ןעגידנערַאפ ּוצ לצרעה ךיז
 עגיטיונ יד .ןעגנוגערפיוא עגיד'רדסכ םרוג םיא ןיא סָאװ ,קנַאּב
 רעדלעג יד רעֹּבָא ןרָאװעג טריּבירקסּבוס ןענעז סעיצקא להָאצ
 ןטעּברַא ןעּבױהנָא טשינ ןַאק קנַאּב יד .ךעלעמַאּפ ןיא ןסילפ

 .רעד ןּוא טנופ טנעזיוט 250 םינמּומ טשינ טָאה יז ןמז לּכ
 טהימעּב לצרעה .טנופ טנעזיט 100 עּפַאנק ךָאנ ןעלהעפ לײװ
 רע ,קנַאּב יד גנונדרָא ןיא ןעגנערּב ּוצ תוחּכ עלַא טימ ךיז

 1900 יַאמ ןיא .ןעטייקירעװש עיינ ףיוא ןָא רעּבָא טפערמ
 טשרעה קנַאּב רעד ןיא ! רעכיבגָאט ענייז ןיא לצרעה טּביירש
 "והבו ּוהֹּת ַא

 טימ לצרעה טלעדנַאהרעפ ןיװ ןייק ןעמוקקירוצ ןַײז ךָאנ

 ןעכלעו ,רעּברעק טגעדיזערּפירעטסינימ ןעשיכיירטסע םעד

 םגיא סיזירק םעד ןײז ּוצ רבוג יװ ,תוצע עשיטילָאּפ טיג רע
 יָאמ רעד ןּופ םעטסיסיסננוריגער םעד ןיא ןּוא טגעמאלרַאּפ
 גרעּבנעליוא רָאדַאסַאּצמַא ןעשטײד םעד טימ ךיוא ,עיכרַאנ
 י 6 .םזינויצ ןופ םינינגע יד ןיא לצרעה ךיז טפערט

 .סנָאיצקַא רעד טָאה סערגנָאק ןעשיטסינויצ ןעטרעפ טעד
 .לצרעה .ןָאדנָאל ןַײק ןעפורעּבוצניא ןעסָאלשעּב טעטימָאק
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 ייװ רעסעּב טשיג ןיא'ס יצ ,ןעזעװעג בשימ הלחתמ ךיז טָאה
 וצ ןעמוקעג רע ןזיא ףוסל רעּבָא ,לעזַאּב ןײק ןעהעג 1צ רעד

 ןוא ןסקַאװעג ןױש ןיא גנוגעװעּב יד זַא  ,גנוגייצרעּביא רעד
 .טעמ.טלעװ ַא ןיִא ןױא ןזײװ לָאמניײא ריא טימ ךיז ףוַאד'מ
 ַא ףהעז עגַאל ס'לצרעה ןיא סעוגנָאק םעד ברע ,עילָאפָאר
  לצרעה ,רדסּכ טסקַאװ "טלעװ, רעד ןּופ טיציפעד רעד .ערעוװש
 שַאט רענעגײא רעד ןּופ טגײלעגוצ גנוטייצ רעד ּוצ ןיוש טָאה
 - ירצפ רהעז ַא ףױא טעּברַא לצרעה ,ןעדלּוג טנעזױט 25 רעביא
 .רפ רעײנ, רעד ןיא ןעטסָאּפ ןעגיטכיװ ןּוא ןעכילטרָאװטנַא
 תעשּב ,טײהיירפ ןּוא טייצ ןייז רדסּכ טקנערשעּב סָאװ *עסערּפ
 םעד ,טעטיװיטקַא עטסערג יד םיא ןּופ טגנַאלרעפ גנוגעװעּב יד
 ךיא, :רעכיּבגָאט ענייז ןיא לצרעה טּביירש 1899 רעּבמעװָאנ 8
 רעיירפ ַא ןיִּב ךיא ןעװ ,ןעכַאמ טנָאקעג שיעדנַא ץלַא טלָאװ
 ךיא טלָאװ .גיטיונ זיא'ס ןעװ ,ןעזייר ןָאק ךיא ןעװ ,שטנעמ
 .ךיא טלָאװ ,ךּוזעּב ס'רַאצ םעד תעשּב עהּורסלרַאק ןיא ןעזעװעג
 יהָאפ טלָאװעג ךיא ּבָאה ךיא .עיצַאוטיס יד טצונעגסיוא ךָאד
 העּבָא ,ןוטוצמיואסעּפע טרָאד ידכּב ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק ןער
 ןוא טקידענעּב ןוא רעכאב ןערעה יד ייּב תרשמ ַא ןיּב ךיא
 סגעטסעדנימ רימ טלָאװ .ָארויּב ןיא ןעמוק גָאט ןעדעי זומ
 ךָאנ ןעּבָאה עלַא .םיזַאּב עלעירעטַאמ ַא ןעפַאשעג 'טלעװ יד

 רעּבָא .העד ַא ןעּבָאה ןעליװ עלַא ,גנוטייצ רעד ֹוצ תונעט
 רלעג ךימ טסָאק םזינויצ רעד  ןילַא ךיא לָאז ןעּבעג דלעג
 רערעדנַא רעד ןופ ,ןענידרעפ טשינרָאג םיא ןּופ רָאט ךיא ןּוא
 ,יצ םעד בילוצ "רעלעטשטפירש רעשטייד, סלַא ךיא ּבָאה טײז
 -עט ענײמ ןערהיפוצפיוא ארומ טָאה'מ ,ןעריולרעפ ךס ַא םזינ
 ףעּבלעזרעד פילוצ רימ טעװ "עסערּפ ,פ .נ, יד ,קיטש-רעטא

 ףימ ןּופ ןעמ טגנַאלרעּפ ןעגעגַאד .הפסוה ןייק ןעּבעג טשינ הֹּבס
 / טשינ ךימ ןעזָאל רערָאנש ענעדישרעפ .ןעטיײז עלָא ןופ דלעג
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 ינָאק ן'רַאפ ,"טלעװ יד, רַאפ ןעּבעג דלעג רדסכ זומ ךיא ,ּפָא

 'ױדספ טשינ ןעלהעפ ךָאנ ּוצרעד ןוא "קנַאּב רעד רַאפ ,סערג
 לצרעה .גנוגעװעּב רעד ןיא סעגירטניא ןּוא ןעטייקירעװש עגיד

 טשינ טרינָאיצקנּופ ץרַאה ןײז ,זעװרענ .טעּברַאעגרעכיא זיא
 ןּופ ָארויִּב ןיא לצרעה טמוקעּב 1900 ינוי 20 םעד  ,לָאמרָאנ
 ןעמוקנָא ןיז ײיּב .עימענַאיןריחעג ןּופ לַאפנָא ןָא "טלעװ, רעד

 ,קנַארק גנילצולּפ לצרעה טרעװ .סערגנָאק טוצ ןָאדנָאל ןייק

 ,טעּב ןיא ןעגיל ךָאװ ַא זּומ ןּוא טכענ ײװצ רעװש טרעביפ

 ןעגילײסעּב ןענָאק ללכּב ךיז טעװ רע יצ ,רעכיז טשינ זיא'ס

 תועידי ענעמיקעּב יד טױל ףרַאד סָאװ ,סערגנָאק ןעטדעפ םגיא

 .טְכזעֶג ךײרלהָאצ ןוא טנַאזָאּפמיא רָאג ןייז
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 .סערגנָאק רעשיטסינויצ רעטרעפ רעד 4
 - ןָאדנַאל ןיא

 ןעמוקעג זיא (1900 טסוגױא 16-13) סערגנָאק ןעטרעפ םּוצ
 תובהלתה טימ .טסעג ןיא ןעטַאגעלעד ןופ להָאצ עסיורג רחעז ַא
 ןפ גנורעקלעפעב עשידיי יד ןעמונעגפױא סערגנָאק םעד סָאה
 :עמור ,עשיסור ןופ ןענַאטשעּב רקיעּב ןיא סָאװ ,ןָאדנָאליחרזמ
  צשילננע עכײה סָאדז ךיא ןעטנַארגימע עשיצילַאג ןּוא עשינ
 טריסערעטניארעפ קראטש ךיז טָאה ןָאדנָאלברעמ ןופ םוטנעדיי
 יָארּפ רָאּכ יד ןעּבילּבעג ןענעז העּפשה ןָא טעמּכ .סערגנַאק ן'טימ ;

 ישילגנע ענעסיּברעֿפ .דצמ ןערעה טזָאלעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעטסעט
 | ,ןערָאטַאלימיסא עשידיי

 םענייא ןיא ןעמּוקעגרָאפ זיא סטנעװָא טסוגױא 11 םעד
 גניטימ.ןעסַאמ רעשיטסינויצ ַא ןעלַאז רענָאדנָאל עטסערג יד ןופ
 -רעפ ךיז ןעּבָאה רערעהּוצ 8000 ךרױע'נַא .סערגנָאק םעד דוככל
 .םזיניצ םוצ טפַאשײרט דעייז ןעריטסעפינַאמ ּוצ ידכּכ ,טלעמַאז
 בילּוצ ןהענקעװַא טזומעג ןעּבָאה ןעשטנעמ ליפיװַא לָאמַאכָאנ
 ןופ רערהיפ עטסטנענימָארּפ יד ןעּבָאה טדערעג .לעגנַאמצאלּפ
 ר"ד ,ליװגנַאז ,םַאטשלעדנַאמ ,דרָאנ ,לצרעה :גנוגעועּב רעד
 ינֵא ןּוא ןײטשנױעּב"ןתּכ ר"ד ,רעטסַאג ,ןעוָאק .י ,קערָאמוַאמ .א
 ןַײז ןיפ ןענַאטשעגפױא טשרע זיא רעכלעװ ,לצרעה .ערעד
 בע ןּופ ם"ושש ַא טימ ןערָאװעג ןעמונעגפױא זיא טעּבנעקגַארק
 "פעשטײאוא ןוא דנע'טסיא ןּופ ןעדיײסטעּברַא עמירָא יד אםזַאיזוט
 -עי ןצגנולשעג גנורעטסייגעב רעכילנהעװעגרעסױוא'נַא טימ ןעּכָאה
 םעד טָאה טרהיפעג  .םיניהנמ עשיטסינויצ יד ןּופ טרָאװ סעד
 עיצַארעדעפ רצשיעסיניצ רעשילגנע רעד ןּופ ןעמָאנ ןיא גֹניעיִא
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 רעדנערינַאּפמיא רעד ןופ ףוס םוצ .ערָאיפעטנָאכ סיסנערפ רעס
 םעד ןעננױעג עסַאמ עקיפעקטנזיוטליפ יד טָאה עיצַאטסעפינַאמ
 - ,"הוקּתה , ןּוא ןמיה ןעשילגנע

 יד טָאה ,טסוגױא 12 םעד ;גנונפערעיסערגנָאק רעד ברע |
 יסערגנָאק יד רַצפ טנעדרָאעגנייא עיצַארעדעֿפ-ןעטסינויצ עשילגנע
 ןעכילגינעק םעד ןיא טסעפ-ןעטרַאג םענעגנולעג ַא רעמהענלײטנָא
 צנָאמ טָאה תובהר רעשידיגנ רעטיירּב ַא טימ קרַאּפ ןעשינַאטָאּב
 ןעמּולּביקרַאּפ עכילרעה יד טסעג ענייז ןעמונעגפיוא ערָאיּפעט
 ןעּבָאה ןעלעּפַאקיקיזּומ ןּופ טליּפשעג ,םינּוגנ עשידי יד ןּוא
 .טימ .רעמהענלײטנָא:סערגנָאק רעטנעזיט יד טרעּביױצעּב שממ

 יעּב עסַאמ יד סטָאה עּביל ןוא ץרא ךרד ןעכילנהעװעגרעסיוא'נַא

 טמרָאעג ןעי ?םוקננָא טסעפ םוצ ויא רע תעשּב ,ן'לִצרעה טסירג

 | / .,ליװגנַאז לארשי טימ
 רעטרעפ רעד ןערָאװעג -טנעפעעג זיא טסּוגױא 13 םעד

 ןוא שילגנע ןיא ןעטלַאהעג עדער ןייז טָאה לצרעה .סערגנָאק
 עטצעל יד ןּופ סנייא זיא דנַאלגנע :טועלקרע טָאה רע .שטייד

 ײטנַא רעטלעצרָאװעגניײא ןייק ןַארַאפ טשינ ןיא'ס ואװ ,רעדנעל

 יגנע עַײרפ סָאד ,דנַאלגנע עסיורג סָאד ,ד נא ל ג נ ע ,םויטימעס

 "עּב ערעזנוא ןּוא .זנוא טעװ םימי רעגיא טשרעה סָאװ ,דנַאל
 יידיא עשיטסינויצ יד טעװ ןענַאד ןופ ,ןעהעטשרעפ ןעגנּוּבעהטש
 זנוא טעוו'מ ."גנולקיװטנע עכילרעה ןֹוא עגידרעטייוו ריא ןעמענ
 "עּב ןיוש ןעּבָאה רימ יִצ - לצרעה רעטײװ טגָאז - ןעגערפ

 ,ןעמּוקעּב טשינ ךַאנ ןעבָאה רימ ,ןינ: ּ!רעטרַאשט םעד ןעמוק

 יצ ןעגיזָאד םעד ןעכיירגרעד וצ געװ ןפיוא ןענעז רימ רעּבָא
 ן'רַאמ ןוטעגפיוא ריא טָאה סָאװ :רענגעג ערעזנּוא ןעגערפ רימ
 יד טהעו ,טָא !ןעגגוטסײל ערעיײא טזײװ ,הברדא ,םּוטנעדײי
 זיא ּואװ ,רערעדנַאװסױא עשינעמּור יד ןּופ ןעדייל עכילקערש

 {ץוש ןוא ףליה רעײז ןיא סָאװ .,םוטנעדי עלעיַציפָא סָאד
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 : 41900) סערגנָאק ןעשיטסינויצ ןעטרעפ םעד תעב ,ןָאדנָאל ןיא לצרעה :



 ינ4779 יד|ןיימ ןוא טנעלע ןיא ןערעדנַאװ םיטילפ יד טוָאל'מ

 .יעג טשינ ןענעז ײז זַא ,זנוא ןעגָאז סעיצַאזינַאגרָא עשיּפָארט
 "יא סָאד .עפָארטסַאטַאק רעגנילצולּפ ַאזַא ףיוא םיירעגרָאפ ןעוו
 "עגנָא ןיא סערגנָאק ןעשיטסינויצ ןעטערע ןפיוא ,גיטכיר טשיג
 ןענעז סָאװ ,ןעדי עשינעמּור דנעזױט 50 ןופ עיציטעּפ ַא ןעמוק
 רעד ּוצ ןעכַאמ ףוס ַא ןּוט םויניצ רעד .שורג ץרַאּכ ןענַאטשעג

 טימ ןענעגונגעב טשינ ךיז ןענַאק רימ ,עגַאֿל רעשיגַארט רעגיזָאד
 ןערעװ תואיבנ ערעזנּוא זַא ,ןעריטנַאטסנָאק ןעלעװ רימ סָאװ ,םעד

 -טריװ ןעפַאש ,ןעריזינַאגרָא ןעפלעה ןעזומ רימ ,טגיטעטשעּב
 אּבהל ןעלָאז סָאװ ,יסעוצוטי טסניא-עיצַארגימע ןּוא עכילטפַאש

 / ,סעכָאדטסַאטַאק ענױזַא ןעכַאמ ךיל ?געמנּוא
 ּוצ יוד רָאג סק ַאמ טרָאװ סָאד טמוקעּב ץלצרעה ךָאנ

 .. טימ רקיעּב ךיז טגיטפעשעּב ױדרָאנ ךיוא .טַארעּפער-סערגנַאק ןןייז
 / םעד טימ טּכײלגרעפ רע עכלעװ ,עידעגַארט-ןעדיי רעשינעמור רעד
 יםדיתלילע יד טנהָאכרעד ױדרָאנ .1492 רֹּהָאי םניא ךרפס שוריג
 -קַאװ יד טכיירטשרעטנוא ןּוא ןעסײרפ ןוא ןעמהעּב ןיא ןעלַאפ

 .םויק ןעשידי םעד ןעהָארדעב סָאװ ,תופידר ןוא טיונ עדנעס
 ..1ֿןעטסינויִצ ןערָאװעג רימ ןענעז, ױדרָאנ טרעלקרע סָאװרַאפ
 ; ךָאנ גנַאלרעפ ןעשיטסימ םנּופ יירפ ןענעז זנוא ןּופ זעטסיימ יד
 ?/ טיוג רעכילקערש רעד ּביִלּוצ ןערָאװעג ןעטסינויצ ןענעז רימ ,ןויצ
 - טגניװצ ןוא ץרַאה רעזנוא טמעלקעּב סָאװ יקלָאפ ןעשידיי ןופ

 / "נא יװ .עגַארּפנעדיי רעד ףיוא הבושּת עלענש ַא ןעכוז ּוצ זנוא
 רימ ןעװ ,קלָאּפ ןעשידײ םנופ ענַאל יד ןעזעװעג טלָאװ שרעד

 / יד טיירּב ןענפע םיטילּפ עשינעמור יד רַאפ טנָאקעג ןעטלָאװ
 יָאָק רימ סָאװ ,גידלּוש זיא רעװ ןּוא ,?ארשי ץרא ןופ ןערעוט

 .,להקה ישאֹר יד ,ןעדיי עטַאז ןּוא עכײר יד ;ןּוע טשיג סָאד ןענ
 ױדרָאנ טרילעּפַא ײז ּוצ ."םוכנעדיי ןעלעיציּפָא ןּופ רערהיפ יד
 יד טהעז :ףּור ןעשיטעטַאצ ַא טימ עדער ןייז ןופ ףוס שייּב
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 "על ,ןעסיװעג רעייא טקעװרעד ,ןעגיוא יד טנעפע ,סייקכילקריז
 ,ןּוט ריא טעװ סָאװ  .עפָארטסַאטַאק רעשינעמּור רעד ןופ טנער
 יעדנַאװ .ןעּבױהנָא ןעלעװ עיצילאג ןופ ןעדיי טנעזױט 800 ןשװ

 .ןעדײ עשיסּור ןענָאילימ ןעװ ,ןעפלעה ןענָאק ריא טעװ סָאװ ,ןער
 "ןןעקעטשרעדנַאװ םעד טנעה ערעײז ןיא ןעמהענ ןעלעװ

 יעלעד ענעדישרעפ ּפָא ןעּבעג טַארעּפער ס'ױדרָאנ ךָאנ

 ,'ניא יד ןיא ןעדיי יד ןּופ עגַאל רעד ןעגעװ טכירעּב ַא ןעטַאג
 ,דנַאלגנע ןעגעװ טדער גרע בניר ג .5 .י ,רעדנעל ענלעצ

 יש ָא ּפַא לש .רד ,עינעמּור ןעגעװ קע רָא מ רַא מ ..א  ,רד

 ,עירַאגלוָּב ןעגעװ טס ּב רע ה .ק - זַאקױק ןעגעװ װָאקינ
 לצ ש ט נ ע מ .רד ,דנַאלשטײד ןעגעװו ןַאטפיוק .רד
 לייהטָאג .ר .ּפָאר ּפ ,ַאניװָאקוּב ןּוא ץיצילַאג ןעגעװ
 ץרא ןּופ סּורג ַא רעּבא טיג ןיק גיי  .ַאקירעמַא ןעגעװ
 | י | ,לארשי

 רַא ק ס ָא טנײל טעטימָאקסנָאיצקַא ןּופ טכירעּב םעד |
 .גנָאק ןעטירד םעד טײז ןיא גנוגעװעּב יד :קערָאמרַאמ
 ןוש רימ ןעּבָאה ןײילַא דנַאלסּור ןיא ,ןעסקַאװעג רעטײװ סעֿר ר

 .רעפ טשינ טעמּכ זיא'ס ,ןעטסינויצ עטריזינַאגרָא טנעזיוט 0

 ןַא ןעּבָאה טשינ ןעלָאז רימ ןאװ ,ַאּפָארװײא ןיא דנַאל ןייק ןַאה
 רעדָא ערעסערג ךיז ןעפַאש ַאּפָארײא ץּוחמ ךיוא .עיצַאזינַאגרָא
 .יער ש עק ָא ק .א .ר ד ,סעיצַאוינאגרָא ןוא ןעּפורג ערענעלק
 ןעגיליטעּב עיסּוקסיד רעד ןיא .ןעצנַאניפ יד ןעגעװ טרירעפ
 װָאקינשָאּפַאלש .רד ,(קסנימ) םיױּבנעזָאר .ש .רד .װדַא :ךיז
 -נַא ןּוא (יײמָאלָאק) קעהנעזָאר .רד ,(ַאסעדָא) ןיקגייש ,(װָאקרַאכ)
 ץלַא זומ גנוגעװעּב יד זַא ,טלַאה שטיװָאניּבַאר ברה .ערעד
 ןיא ןעדליּב עכלעװ ,ןעסקָאדָאטרָא יד ןעניװעג ּוצ ידכּב ,ןוט
 יעקלעפעּב רעשידיי רעד ןּופ לטנעצ.ןײנ עיצילַאג ןּוא דנַאלסּור
 ןיז ןא ןַאמצייװ .ה .רד טרעלקרע ןעגעגַאד .קנור
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 -יימ ןיר ַא אבהל ךױא ןעביײלב ףרַאד עיגילער יד זַא .עדער
 מָא טלַאה עגַארפירוטלּוק יד זַא ,תמא טשינ זיא'ס ,ךַאז עטַאװ
 יד  .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןיא ןעמּוק וצ ןעסַאמ יד
 .צ ָאמ ןָאע ךיוא .םישעמ עװויטױָאּפ ףיוא ןעטרַאװ ןעסַאמ

 טשינ ףרַאד'מ .ךַאז-טַאװירּפ ַא ןיא עיגילער יד זַא ,טגָאז ןיק
 םינּבר יד ,דנַאלסּור ןיא םינּבר יד ןּופ העּפשה יד ןעצַאשרעּביא|

 .עװעּב עסיורג ַאזַא ןעפורסױרַא טנָאקעג טשינ לָאמניײק ןעטּלָאװ
 ףוס םּוצ ,יטאַאטשנעדײ, ס'לצרעה ןּוטעג סָאד טָאהס יװ ,גנּוג

 טרעכיזרעפ רע ,לצרעה טרָאװ סָאד טמהענ עיסוקסיד רעד ןּופ
 טשינ טעּברַא-רּוטלוק ןייז טימ טעװ םזינויצ רעד זַא ,םינּבר יד
 ןעטַאגעלעד יד טעּב ןּוא ןעלהיפעג עועיגילער יד ןעצעלרעפ
 העש יד םילופלּפ עשיטערָאעט םּתס ןיא ךיז ןעזָאלנײרַא טשיג)
 .סעדער טשינ ןיא טע 1ר ַא זנּוא ןופ טגנַאלרעפ

 .נַא מ ס ק ַאמ .רד טַארעּפער ןעכיירטסייג ַא טלַאה ןַאד
 .יײנעּב עכילרעּפרעק יד, :עמעט רעד רעּביא םַאטשלע 1
 ןעשידי םעד .טרירענעגעד טָאה תולג רעד "ןעדיי ןופ גנוא
 ןעטסַאקטסּורּב םניא רעלעמש ,רעגירדינ ןענעז ןעדי יד ,ףוג

 זיא סָאד .םינכש עשיריי.טשינ ערעײז יװ ,רעכַאװש ללכּב ןּוצ -
 עשינעיגיה ןּוא עלַאיצָאס עטנועגטשינ יד ןּופ אצוי לעוּפ 6
 שדחמ ָאֹולֲא ןּומ'מ .ןעּבעל ןעדײ יד עכלעװ ןיא ,ןעגנוגנידעב
 עגידנעטשלופ יד .ןעשטנעמ ןעשידײ םנּופ תוחוּכ עשיזיפ יד ןייז
 יירעט רענעגײא'נַא ףיוא ךילגעמ רָא: רעֶּבָא ןיא עיצַארענעגער
 | .לארשי ץרא ןיא ,עירָאט

 עיצ אטיג א ןּוא ציצַאזינַא גר ָא ןעגעװ
 ער ָאימ ע טנ ָא מ .פ רעס  .רעמײהנערָאּב .מ .רד טרירעפער
 ףרַאש טריקַאטַא רע רעכלעװ ןיא ,עדער עטרעטסיײיגעּב ַא טלַאה
 יד טנהָאמרעד ןוא ןעטַארקָאטּולּפ עשיטסיניצײטנַא עכײר יד
  נ * א ,דנַאלגנע ןיא לַאעדיא ןויצ ן'רַאפ רעפמעק עבילטסירק
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 טנּופ גנודנירג עגידלַאּב ַא טגנַאלרעפ יק צ ענע מ ער ק =

 .ָאיצַאזינַאגרָא יד רעּביא עיסוקסיד רעד ךָאנ ,דגָאפלאנָאיצַאג
 טרירעפער גנוגעוועב רעד ןופ תודוסי עשיגָא"ָאעדיא ןּוא עלעג

 םניא ןצטנעמעלע עגיטסײג יד, ןעגעװ ר ע ט ס ַא ג ,מ .רד

 טָארעּפער ַא ןַאד טלַאה װ ָא לא ק ָא ס ם ו ח 1 ,'םזינויצ
 רע ןּוא "קלָאּפ ןעשידיי ןופ גנוּבױה רעגיטסייג3 רעד ןעגעװ

 ;טרעלקרע סערגנָאק רעד, :עיצּולָאזער עדנעגלָאפ רָאפ טגָאלש
 ןעשידי םעד ןּופ גנּוּבױה רעגיטסייג רעד רַאֿפ טעּברַא יד זַא

 לייט רעלַארגעטניא'נא ּפיצנירּפ ןּוא עירָאעט ריא ןיא ןיא קלָאפ

 יעװ טַארעּפערירָאק ַא טלַאה ןיה ַא ק 25 .רד .'םזינויצ םנופ
 ברה סיױרַא ךיז ןעגָאז עיסוקסיד רעד ןיא ,רוטלּוק רעד ןעג'

 ,םויניצ םנופ טעּברַא -רּוטלּוק רעד ןעגעג ערעדנַא ןוא סענייר

 / .טױרּב רָאנ רּוטלּוק טשינ טגנַאלרעפ קלָאּפ סָאד

 טמוק םוטנעדי םנוט עגַאל .רעכילטפַאשטריװ רעד ןעגעװ

 ןערָאװעג טרירוגױניא זיא סָאװ ?עטַאּבעד עכילרהיפסיוא'נַא רָאפ

 ,רד ,(עשרַאװ) יקסװָאניסַאי .ודַא :ןעדער סע .ץלצרעה ךרוד

 לעטכַאש ָאגוה ,(ײמָאלָאק) קצהנעזָאר .רד ,(ָאנליװ) ןהָאזלענעצַאק
 יער םעד .,ערעדנַא ןּוא (ץיװָאנרעשט) לעשטנעמ .רֶד ,(יולסערּב)
 ,פָארּפ טלַאה קנ ַא ב"ל ַאינ ָא ל ָא ק רעד ןעגעװ טַארעפ
 סָאװ ,טגֹופ טנעזױט 250 יד ּוצ (גרוּבסרעטעפ) יקסוָאקלעּב ;ג

 .גנּומיטשעּב רעד טױל) ןענָאק לָאז קנַאּב יד ידכּב ,גיטיױנ ןענעז
 ,טנופ טנעויוס 100 ךרעינַא ךָאנ ןעלהעפ ,ןטעּברַא (סוטַאטס ןופ

 יירטנעצנָאק גנוגעװעּב רעד ןּופ עיגרעגע יד ָאולַא ךיז זּומ סע

 .העפ םעד ןעטסלענשמַאיװ ןעפַאש ּוצ עּבַאגפױא רעד ףיוא ןער

 םינינע"קנַאּב יד םּורַא עיסוקסיד רעד ןיא .גָארטעּב ןעדנעל
 םיּבנעזָאר .װדַא ,(יײמָאלָאק) סקּבױט לעבײל ;ךיז ןעגילייטעב
 ינא ןּוא שעקָאק .רד ,ןיקצָאמ ,(דנַאלשטייד) .סַאילע ,רד (קסגימ)
 .ָאלָאק רע גיד'ל א ר שי- ץ רא רעד ןעגעװ  .ערעד
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 ןיא עגַאל יד ,ופי ןּופ עֶפָאא רד טרירעפער עיצ ַאזינ

 ןייק עיצַארגימע ןַא טָאטשנָא ,ערעװש ַא רהעז זיא לארשי ץרא

 ןּופ עיצַארגימע ןַא טימ ןוט ּוצ רָאג רימ ןעּבָאה ,לארשי ץרא

 ,טנעלע ןּוא טײקיזָאלסטעּברַא דנַאל ןיא טשרעה'ס ,לארשי ץרא

 ןיא .לארשי ץיֵא ןיײק דלעג ןעקיש ּוצ ןעטכַארט ָאזְלַא ןּומ'מ

 ? צ ר ע ה .ערעדנַא ןּוא ןיקמָאיט ,ןיקנייש ןעדער עיסוקסיד רעד

 יימָאק רעסעדָא ןטימ ןעגידנעטשרעפ ךיז טעװ'מ זַא .,טרעלקרע

 טימ ץיצַארעּפָאָאק ַא ןיז ךעלגעמ ךױא טעװ רשפא ןוא טעט

 | .ןינע ןעגיזָאד םעד עגונּב א"קי רעד

 .טעטימָאקסנָאיצקַא ןעגיטציאזיב םעד רעדיװ טלהעוומ |

 יפױא טרעװ סָאװ ,עדעריסּולש עכילרעייפ ַא ןַאד טלַאה לצרעה

 .סקירד װ ָא ל ָא ק ָא ס .1 .לַאפייּב ןעשימרּוטש ַא טימ ןעמונעג

 י,עטסײלעג רעד רַאפ קנַאד ַא סערגנָאק םנופ ןעמָאנ םניא סיוא

 .טרפּב ןּוא טעטימָאקסנָאיצקַא םעד ,םּוידיזערּפ םעד טעּברַא רעט

 יידי םנופ גיהנמ ןעדנעצנעלג ןיא ןעסױוג םעד ,ץלצרעה .רד

 ,עדעפ"ןעטסינויצ רעשילגנע רעד ןּופ ןעמָאנ םניא .קלָאפ ןעש

 יד ןעכלעװ  ,דובּכ םעד רַאפ גרעּבנירג . . טקנַאד עיצַאר

 ןָאדנָאל ןיא סערגנָאק םעד ךרוד טַאהעג ןעבָאה ןעטסינויצ עשילגנצ

 ייא'נַא ןעזעװעג ךילטנעגייא זיא סערגנָאק רעטרעפ רעד

 ךס ַא ןיא רעּבָא ,סערגנָאק רעלעזַאּב ןעטשרע םנּופ גנורזח'רעּב

 .טלעװ רעד ןּופ רעטנעצ עמַאס ןיא ןּוא ּבַאטשסַאמ ןערעסערג

 טָאה'מ ,סערגנָאק םעד טשרעהעּב ירמגל טָאה לצרעה .קיטילָאּפ

 ירַא יד .טלהיפעג טשינ ןּוא ןעהעזעג טשינ טעמּכ עיציזָאּפָא יד

 רהצז ַא ןעזעװעג ןיא סערגנָאק רענָאדנָאל םנּופ גנוטסיילטטעצ

 ץוח יפלכ ןּוא םינּפ יפלּכ עיצַארטסנָאמעד יד רעּכָא ענעדײשעּב

 ןעגנוטײצ עשילגנע יד .ןפוא ןעועידנַארג ַא ףױא ןעגנולעג זיא

 יילרהיפסיא ןעּבעגעג ןעּבָאה שארב ,ךוחטפ" טַאלגיטלעװ ןטימ

 יד ,סערגנָאק ןעשיטסיגויצ םנופ ףילרעפ ןעגעװ ןעטכירעב עכי

 ו

4067 



 .,רָאּפ קרַאטש ךיז טָאה דנַאלגנע ןיא גנּוניימ עכילטפַאשלעזעג

 .,םזיגויצ ןּוא םוטנעדי ןּופ ןעמעלּכָארּפ יד טימ טריסערעטניא

 עיצַארעדעפןעטסיניצ עשילגנע יד טָאה סערנגָאק ן'כָאנ דלַאּב

 דָאר) ןעטַאדידנַאקיטנעמַאלרַאּפ יד ּוצ עטעקנַא'נַא טקישעגּוצ

 יעטש רעײז ןעגעװ (ןצלהַאװ עינ ןעמיקעגרָאפ סלָאמַאד ןענעז |

 ןעטַאדידנַאק ןּופ להָאצ עסױרג רהעז ַא ,םזיניצ םּוצ גנול

 .יירק יד ןיא ךיוא .םזינויצ םעד תבוטל טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה

 ."עג ציטַאפמיס טימ ןעמ טָאה גנּוריגער רעשילגנע רעד ןּופ ןעז

 ,רעימערּפ רעד  .גנוגעװעּב ןייז ןּוא ץלצרעה .ױד ןעגעװ טדער

  םעד טלַאה רע זַא ,ּיװרעטניא ןָא ןיא טרעלקרע ירּוּבסילַאס

 ,"נָאל ןיא סערגנָאק רעד ,ךילצונ ןּוא ךילגעמ רַאפ טַאַאטשנעדיי

 .רעשיטסינויצ רעד ןעצונ ןעסױרג ַא טגנערּבעג ָאזלַא טָאה ןָאד

 ,רעטנעצ עמַאס ןיא עגַארפ-ןעדיי יד קידנעלעטשקעװַא ,גנּוגעװעּב

 .קיטילָאּפ:טלעװ רעשיטירּב רעד ןיפ

 .ילָאּפ ס'לצרעה ךיז טָאה סערגנָאק רענָאדנָאל םעד ךָאנ

 .,גנוטכיר רעשילגנעיָארּפ רעד ןיא טעדנעװעג עיצַאטנעירָא עשיט

 לצרעה טָאה יטַאַאטשנעדײ ,/ םניא ןיוש זַא ,ךיז ןענהָאמרעד רימ

 יטעװ 266158 ססזוקתע ןֹופ גנוטייל עלַארטנעצ יד, :ןעּבירשעג |

 א ןעּבָאה וּומ ססזוקּמתַצ יד לײװ ,ןָאדנָאל ןיא ןענופעג ךיז

 .רעפ טשינ ךָאנ זיא לײװרעד ואװ ,הכּולמ רעסיורג ַא ןּופ ץיש

 ועטשנײא עשילגנעיָארּפ עגיזָאד יד ,'םויטימעסיטנַא ןייק ןַאה

 ײײצעד ַא ןעמונעגנָא סערגנָאק רעגָאדנָאל םעד טייז טָאה גנול

 ןצלאער .ריא ןעמיקעּב דלַאּב סעװ עכלעװ ,גנּודנעװ עטריד

 ה .ָאדנַאגוא ןּוא שירָאדלע' ןּופ ןעטקעיַארּפ יד זיא קּורדסױא
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 . ךימַאה-לודבַא ןַאטלוס םייב םהַאנֿפױא יד (45

 טַאהעג ָאזלַא טָאה סעדגנָאק רעשיטסינויצ רעטרעפ רעד

 טָאה ןעגעגַאד ,גנוקריװ עשיטילָאּפ ןּוא עשירָאטַאטיגַא עטּוג ַא
 עשידיי-שילגנע עכייר יד טימ גנודניּברעפ יד ןעפַאשעג טשינ רע

 -רָאשט ןייז רַאפ ןעניװעג טלָאװעג טָאה לצרעה עכלעוו ,ןעזיירק |

 יד לצרעה טריאּוניטנַאק סערגנָאק ץ'כָאנ ךײלג .ןַאלּפ"רעט
 רע ,ןַאטלּוט ןעשיקרעט םייּב ץנעידױא'נַא ןעגעו ןעגנוהימעּב
 עשיטַאמָאלּפיד ענייז טימ טקַאטנָאק ןעגיד'רדסּכ ַא ןיא טהעטש
 עטּוג רדסּכ םיא ןעּבײרש סָאװ ,לָאּפָאנטנַאטסנָאק ןיא ןעטנעגַא

 1900 טסּברעה ןיא ,טרָא ןּופ טשינ ךיז טרהיר ךַאז יד םגה ,תורּושּב
 עשיקרעט יד זַא ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןּופ העידי ַא לצרעה טמּוקעּב
 טנּופ טנעווט 800 ןּופ האולה ַא ןיא ךיז טגיטיונ גנּוריגער
 לצרעה טניפעג ןהָאפלָאװ דוד ןופ ףליה רעד טימ ,גגילרעטש

 יָאד יד ןעּבעג ּוצ םיּכסמ ויא סָאװ ,עמריפיקנַאּב ַא דנַאלָאה ןיא
 טרעװ עטרעּפָא שלצרעה .ןעגנוגנידעּב עטּוג ףױא האולה עגיז
 ןיא ןעגעגַאד ,טריטּפעצקַא טשינ לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא רעּכָא
 ףס ַא ףיוא טייז רערעדנַא'נָא ןּופ האולה ַא ןערָאװעג ןעמּונעגנָא
 ,ןצגנּוגנידעּב ערעגרע

 | ןּופ גָאצרעהסיױרג ןכרּוד לצרעה ליװ טייצנעשיוצ רעד ןיא
 טּביױה לצרעה ,גינעק ןעשילגנע םייּב ץנעידיוא'נַא ןעמיוקעּב ןעדַאּב
 :גנּורעדנַאװנײא יד ןעגעג עיצקַא עשיטַאמָאלּפיד ַא ןָא ךיוא
 . פארשייץרא ןיא טריטסיוקע ןעדיי יד יּבגל ןעּבָאה עכלעװ ,תוריזג
 יעװרעטניא ױדרָאנ ףרַאד קעװצ םעד וצ .1882 רהָאי םעד טי
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 ,דנַאלגנע ןיא :. - ןעוָאק .,צילַאטיא ןא ךיירקנַארפ ןיא ןעריג
 / + .ַאקירעמַא ןיא לײהטָאג

 .נָאטטנָאק ןיײק ירעּבמַאװ ,פָארּפ טרהָאּפ 1901 לירּפַא ןיא =

 .זַא ,ןַאטלוס םעד ןייז עידומ םיא ךרּוז טזָאל לצרעה ,לָאּפָאניט

 בילוצ םתסינמ ןעּבָאה ײז ,םיא ןעלדניװשעּב ןערָאטסינימ ענייז
 .לּוס םעד טיג לצרה .האולה ערעגרע יד ןעמּונעגנָא שישקַאּב ַא
 ַא ןעזעװעג ייקרעט רעד רַאפ טלָאװ'ס זא ,ןערעהעגוצנָא ןַאט
 ףמַאק ַא ןעּבױהגָא לָאז םּוטנעדיי:טלעװ סָאד בוא ,ּפַאלק רערעװש
 ןעטּוג ןייז סלַא ,ןַאטלּוס םעד ָאולַא ףרַאד ירעּבמַאװ .ריא ןעגעג
 תלוכיּב זיא לצרעה זַא ,ןעכַאמ םַאזקרעמפיוא ןּוא ןענערָאװ טניירפ
 =האולה עדעי ןעכַאמ וצ ךילגעמנּוא טניירפ ענייז ןּופ ףליה רעד טימ

 .ירעּבמַאװ זיא יַאמ ןיא .גנּוריגער רעשיקרעט רעד ןּופ גנֹוהימעּב
 . ץלצרעה טָאה ןּוא עזייר רעלָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייז ןּופ ןעמוקעגקירּוצ
 / יעג םיא זיא'ס :הֹעיסנ רעד ןופ טַאטלװער םעד ןעּבעגעגרעּביא
 .לָאז רע זַא ,ןַאטלוס םעד ןעסולפנייאעּב וצ ףוס ל3 ףוס ןעגנול
 ' :היפ םעד סלַא רָאנ ,טסינויצ סלַא טשינ ,ןעמעהנפיוא ן'לצרעה
 ' .סקעז , .טסילַאנרּושז ןעכיײרסּולּפנײא םעד סלַא ןוא ןעדיי ןופ רעד
 םיא וצ טזּומעג ךיא ּבָאה, ,'לצרעה ירעּבמַאװ טלהעצרע "לָאמ

 יִהמֹגְל זיא ןױשרַאּפ רעד .ןעזעװעג םיּכסמ טָאה רע זיּב ,ןצמּוק
 זַא היא םיא ןּופ עטסעיינ סָאד .וצרעד רעּבױר ַא ןּוא עגּושמ
 עשיאעּפָארײא עצנַאג יד ןעריצסיענָאק טזָאלעג גנילצולּפ טָאה רע
 סָאד ןעדער טשינ םיא טימ ריא טנָאק םזינויצ ןעגעװ .טסָאּפ
 ,אקקעמ יװ ,גילייה ױזַא ײז רַאפ ןיא םילשורי .עיזַאטנַאֿפ ַא ןיא

 ןּוא ןעריטסיזקע רעטײװ לָאז םזינויצ רעד זַא תעּבָא ליװ ךיא
 רעד ןָא .ץנעידיױא יד טּפַאׂשרעפ ךייא ךיא ּבָאה םעד גגילוצ
 .סערגנָאק םּוצ ןעמּוק טנָאקעג טשינ ךָאד ריא טלָאװ ץנעידיוא
 ,טעּברַא עשיטסינויצ יד ןעריאּוניטנָאק ןּוא ןעניװעג םייצ טזומ ךיא
 : * 1901(,  יַאמ 8 ןופ רעכיגגָאט ס'לצרעה)
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 ,ה

 גנוטיילנעג ןיא ,סױרַא לצרעה טרהָאּפ 1901 יַאמ) 9 םעד

 יָאניטנַאטסנָאק ןײק קערָאמרַאמ רַאקסָא ןּוא ןהָאזפלָאװ דור ןופ

 .סײה ךָאנ זיא'ס ןמו לּכ ןעדימש ןעזײא סָאד ליװ רע ;לָאּפ

 ײלגטיט עכיירסולפנייא יד לצרעה טכוזעּב לָאּפָאניטנַאטסנָאק  ןיא

 םיא ןיא ךילפליהעּב רהעז .גנוריגער רעשיקרעט רעד ןּופ רעד

 ,ריי רעשירַאגנּוא ןַא ,שילעװ ,רד רעטנַאקעּב סײרעּבמַאװ .ייּברעד

 .מַאעּב רעשיקרעט ַא ןערָאװעג לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא זיא סָאװ

 -עגפיוא ןיא לצרעה זיִּב ,געט רָאּפַא טרעיודעג טָאה'ס ,רעט

 םעד ןעמּוקעגרָאּפ זיא סָאד .ןַאטלוס ן'כרּוד ןערָאװעג ןעמּונ

 עג טרהיפעג יא סָאװ ,ךעיּפשעג רעד 1901 יַאמ 7

 יערעצרעּבױא םעד ,יעּב םיהָארּביא ןופ ףליה םעד טימ ןערָאװ

 ײװצ רעּביא טרעױדעג טָאה ףױה-ןַאטלוס םנּופ רעטסיײמנינָאמ

 ןעזעװעג עידומ ןעמ טָאה ץגעידױא רעד רַאפ ךָאנ .העש

 עמ, , ןעדרָא ןעשיקרעט ןעטסכעה םעד טמיקעּב רע זַא .ןץלצרעה

 רעד, .טסנּוג סנַאטלּוס ןופ זייװעּב אלַא ,סַאלק עטשרע "עידישזד

 ןענָאטשעג זיא, רעכיּבגָאט ענייז ןיא לצרעה טּביירש - *ןַאטלוס

 יעגרָאפ רימ ּכָאה ךיא עכלעװ .טלַאטשעג רעד ןיא רימ ראפ

 יופ ַא טימ ,זָאנ רעמּויק רעסיורג ַא טימ ,רַאד ,ןיילק :טלעטש

 . ,םיטש רעגידרעטיצ ,רעכַאװש ַא טימ ןּוא דרָאַּב רעטּברַאפעג ,רעל

 סימ םרָאפינּוא רעכילרעייפ ַא ןיא ןוטעגנָא ןעועװעג ןיא רע

 יד קידנעּבעג ,טסירגעּב ךימ טָאה רע .סנעדרָא ענעטנַאלייּב

 ןעסעזעג ןיּב ךיא .טצעזעגקעװַא ךיז ןעּבָאה רימ .ןּוא טנַאּפ

 -עזעג זיא ןַאטלּוס רעד תעשּב ,לּוטש ןעמיט ןיימ ןיא םעווקעּב

 ,"סיס יד ןעשיװצ טיעװש ןייז גידנעטלַאה ,ןַאװיד ן'ֿפױא ןעט

 רעד רַאפ ןעטנעמילּפמָאק טימ ןעּבױהעגנָא טָאה ְןַאטלוס רעד

 יירַאגנּואיךיירטסע ןעטלַא םעד רַאפ ןּוא "עסערּפ רעיירפ לעײנ, -

 :רע טרעלקרע ןַאד ,ןעטשיע םעד ףעזָאי ץנַארפ רעוייק ןעש

 .ןעדײ יד ןּופ טנײרפ ַא רימּת ּבײלּב ןּוא ןעזעװעג ןיִּב ךיא
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 יימ ּוצ ערי ןוא רענעמ?"ףּומ ףױא רָאנ ללכג ךיז ץיטש ךיא
 ,ןעיורטרעפ ליפױזַא טשינ ךיא ּבָאה ןענַאטרעטנוא ערעדנַא ענ

 ןַאטלּוס םעד ןיא לצרעה ."עד" ןּוא רענעמלשומ יד וצ יװ

 .'םדורעג יד .םוטנעדי.טלעװ םעד ןוּפ טײקרַאּבקנַאד יד חיטבמ
 ַא ןוא ץּוש ייקרעט רעד ןיא ןעכוז טציא ןעליװ ןעדיי עט

 ןעפלעה ּוצ -- ?לצרעה טגָאז -- סײרג ןענעז רימ .,םיה עײנ
 יקרעט יד זַא ,ןעּבױלג רימ ,טכיזניה רעדעי ןיא ייקרעט רעד

 .תוחוּכיסנעבע? עריא ןעלקיװטנע ןּוא ןעיינעּב ןענָאק טעװ

 -עלקרעו ס'לצרעה עגיזָאד יד קידנערעה ,דימַאח לֹודּבַא
 יעַּב םיהַארּביא ןופ ןערָאװעג טצעזעגרעּביא ןענפז סָאװ ,ןעגנור
 םּוצ ןעגיוא יד טעדנעװ רע .טלעכימשעג שילָאכנַאלעמ טָאה

 ;ןלצרעה ּוצ ליטש טגָאז ןוא ץרַאה ןפיוא דנַאה ןייז טגעל ,לעמיה

 (,560060 '!ד וס ַא ,דוס ַא זנּוא ןעשיװצ ןעֿביײלּב סָאד לָאז,
 טעװ רע ןַא ,ןַאטלּוס םעד חיטבמ ןַאד ןיא לצרעה (560064/"
 גנודנּוועג עלעיצנַאניפ יד ןערהיפכרוד טניירפ ענייז ךרּוד ןענָאק
 יֵלּוס רעשיקרעט רעד ,טעטסעיַאמ עניו ביוא ,ייקרעט רעד ןיפ

 רַאפ גנוטער ַא ייס ןיא סָאװ ,סָאד ןּוט ןעדײי יד רַאּפ סעװ ןַאס

 עשיקרעט ענהעש סָאד .ײקרעט רעד רַאפ ייס ןּוא ןעדיײ יד
 יכ'ט עשירעמהעגרעטנוא יד ןעּבָאה ףרַאד, ?צרעה טגָאז ידנַאל

 ןעּבָאה רעהַא ןעמוק סָאװ .,רעײּפָארײא יד ןעדיי ןופ טײקיט

 ן'טימ ןעפילטנַא ןיא ןערעװ ּוצ ךייר לענש :ןיז ןיא ךַאז ןייא

 י'םדוק ןּוא ןענידרעפ ךילרע ףרַאד רעמהעגרעטנוא רעד - ,ּבױר
 .לוס רעד ".טנידרעפ רע ואװ ,דנַאל םניא ןעּבײלּב רע ןּומ לּכ
 טָאה ןוא ּפָאק ץטימ ןעדירפוצ טלעקָאשעג םעד ףיױױא סָאה ןַאס

 ינַאניפ ןעטוג ַא ןענופעג םיא לָאז רע ןַא ,ן'לצרעה ןעטעּבעג

 .ץנַאניפ ןעשיקרעט ן'סימ ןעמַאזּוצ לָאז רעכלעװ ,ןַאמכַאּפ ןעלעיצ

 ..טפַאשטריװ-סטַאַאטש עשיקרעט יד ןענדרָא ּוצ ןעװּורּפ 'ועטס'נימ
 יד ןעריציפינּוא ּוצ יו ,ןפוא םעד ןעגעװ טדערעג ןַאד טָאה'מ
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  רַאפ טָאה לצרעה ןּוא הכולמ רעשינַאמָאטָא רעד ןופ ןעדלוש
 יװ ,םַארגָארּפיטפנוקּוצ ַא טלעקיװטנע ןַאטלוס ןעטנױטשרע םעד

 ימיוא רעגיזיר ַא טימ ןערענעשרעֿפ ּוצ ןוא ןרעכיירעּב ּוצ יוזַא

 רעד ,דנַאל עצנַאג סָאד ןּוא טַאטשיץנעדױער יד טעּביַא-יוּב
 יד ןלצרעה קידנעּבעג ןּוא ןעדירפּוצ רהעז ןעועװעג זיא ןַאטלּוס

 ףוס םוצ .560061, 560061|"* :טלָאהרעדיװ רדסּכ רע סָאה ,דנַאה
 יד סימ ןטגיטפעשעב יונעג ךיז טעװ לצרעה זַא ,ןעּבילּבעג זיא

 .עװ טעװ ןּוא ןעטקעיָארּפ-עיצַאקיפיניא-ןוא-גנּורינַאס עלעיצנַאניפ |
 יעג ךױא טָאה לצרעה ,ןַאטלוס םעד ןעּבײרש יונעג םעד ןעג

 עכילטנעפעינַא ןעטיירעּברַאפ לָאז רע זַא ,ןַאטלּוס םעד ןצטעּב

 | | .ןעדיי יד תבוסל גנורעלקרע

 רָאפ א ןעּבילּבעג ךָאנ לצרעה ןיא ץנעידױא רעד ךָאנ--=|
 יד ןעצּונּוצסױא שיטילָאּפ ידכּב ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא געט

 טימ טלעדנַאהרעּפ ?לצרעה ,ןַאטליס םייּב םהַאנפיוא עכילטניירפ

 ַא סָאד םיא טסָאק'ס ,ןעטמַאעּבפױה ןוא ןערָאטסינימ יד

 טזומעג רע טָאה טירט ןּוא טירש םעדעי ףיױא לײװ ,דלעג ךס

 ַא סשרעהעג טָאה ףױה-ןָאטלּוס םעד ףיוא .שישקַאּב ןעלײט
 .עּב ןופ ןעפּורג ענעדישרעפ ןעשיװצ תאנשו תאנק ענעסיּברעפ
 ייוצעגנײרַא ןעליװ ןייז ןעגעג זיא לצרעה  .םיצעוי ןּוא ןעטמַא

 ןוא סעגייטניא ןופ לינק ןעגױָאד םעד ןיא ןערָאװעג ןעג

 יָאטסינימ עשיקרעט יד טימ ןעגנולדנַאהרעפ יד תעשּב ,םירקש

 :ךַאז ןײא זיולּב ןעסיוא ןענעז ײז ןַא ,לצרעה טלהיפ ןער
 רעּבָא .םימּוכסירלעג עסיורג ןעדײי יד ןּופ ןעמוקעּבּוצסױרַא

 ליּפש ןעטריניפַאר ןעגיזָאד םעד סּוג ץנַאג טהעטשרעפ לצרעה
 רָאנ דלעג ןעמיקעּב םיא ןופ סעװ'מ זַא ,שּוריפּב טרעלקרע ןיא
 .ָאטױא ,עטיירּב ַא ןעכילגעמרע טעװ ײקרעט יד ּבױא ,לַאפ ןיא
 יד .עיריס ןיא ןּוא לארשי ץרא ןיא עיצאוינָאלָאק עשידיי עמָאנ

 ָו

 .ַא ףױא םיּכסמ ןענעו גנוריגער רעש קרעט רעד ןופ רעטערטרעפ
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 עלַא ןיא עיצַאזינָאלָאק רעשידי רעטיירטשעצ ,רענעסָאלשעגיטשינ

 ןַא רעּביא טזָאל לצרעה .הכולמ רעשינַאמָאטָא רעד ןּופ רעדנעל
 יירּב ערעײט ַא םיא ןופ טמּוקעּב ןּוא ןַאטלוס ן'רַאפ עזָאּפסקע
 יעג לצרעה טָאה ןַאטלּוס ןפיא .לעדָאנױעטַאװַארק ענעטנַאל

 ץ:צרעה ןעגעװ ּבָאה ךיא; .קורדנייא ןעקרַאטש רָאג ַא טכַאמ
 ךָאנ דימַאח לֹודְּבַא טרעלקרע יטכַאנ עצנַאג ַא ןעטכַארט טוומעג
 ןופ רערהיפ ַא יװ ,איבנ ַא יח .סיוא טהעז רע, ץנעידיוא רעד
 ."קלָאפ ןעסיורג ַא

 21 םעד ףיש רעד ףױא לצרעה טּביירש ,קידנערהָאפמײהַא
 (טסַאלַאּפ-ַאטלוס םעד) ץסָאיק ןיוליא םעד ּבָאה ךיא, :1901 אפ

 לּודֹּבַא ןופ קּורדנײא ןימ .תמאּב ןיא רע יװ ,ױזַא ןעהעועג
 .טּוג ךרּוד ןוא ךרּוד רעּבָא ,רעשינדחּפ ,רעכַאװש ַא :זיא דימַאח
 טשינ ןּוא טריניפַאר רַאפ טשינ םיא טלאה ךיא ,שטנעמ רעגיטומ
 ןיא ,םענעגנַאּפעג ןעכילקילגנוא ףיט ַא רַאפ רָאנ ,סָאזיױרג רַאּפ
 .*עג ַא ןעטײקכילרנעש עטסגרע יד טהעגצם סע ןעמָאנ סנעמעװ
 ניימ רַאפ טציא ךָאנ העז ךיא .עלירַאמַאק עשירעּביור ,עניימ
 סָאװ ,הכולמ רעשירעּבױר רעד ןּופ ןַאטליס ןעגיזָאד םעד ןעגיוא
 | ."ךיז ןעגידנע םייּב ןיוש טלַאה

 ירַאטש ַא טיש לָאּפָאניסנַאטסנָאק ןּופ קירוצ טמוק לצרעה

 .רזפ ןּוא רעטליופרעפ רעד יּבגל גנּוטכַארעפ ןּופ להיפעג ןעק
 רעלופ רעד טימ ןוא טפַאשרעה-ןַאטלוס רעשיקרעט רעטפיוק
 םעד ןעמוקעב ןענָאק ןעמ טעװ רדלעג שימ זַא | ,גנוגייצרעּביא
 | | י ,רעטרַאשט
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 רעטרַאשט ןרַאפ ףמַאק םניא (6

 ךיז טּבױה ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןּופ ןעמוקקירּוצ ן'כָאנ ךיילג
 טרהָאפ קעװצ םעד ּוצ .ד ל ע ג- ןעגעװ ןעהימעּב ּוצ לצרעה ןָא
 טכּוזעּב געװ ןץפיוא .ןָאדנָאל ןּוא זירַאּפ ןייק 1901 יַאמ ףוס רע
 .סיורג 'םייַּב ךיז טרימרָאפניא רע ּואװ ,עהּורסלרַאק לצרעה
 רעד .עגָאל.טלעװ רעשיטילָאּפ רעד ןעגעוו ןעדַאּב ןופ גָאצרעה
 .רַאפ ,טײהנעגעלעג רעד יב ןלצרעה סרעלקרע גָאצרעהסױרג
 .ַא םױרַא ןעזײװ ןעזײרק-סגנוריגער עשטייד עלעיציפָא יד סָאװ
 טשינ ןעמ ליװ טייז ןייא ןופ :םזינויצ םעד יּבגל סחי ןעלהיק

 .עֶסיטנַא זיא'מ זַא ,טכַאררעפ ַא ןעדיײקנַאב יד ייּב ןעפּורסױרַא
 ארומ ןעמ טָאה טיײז רערעדנַא רעד ןופ ןּוא טמיטשעג שיטימ
 טימ ןעריטימָארּפמָאק טשינ ךיז ליװ'מ ןּוא ןעטימעסיטנַא יד רַאפ

 .כָאנ ץלצרעה ףומל טָאה גָאצרעהסיױרג רעד ."קיטילָאֿפ-ןעדייג ַא |
 ףליה רעד טימ ןעהימעּב ךיז טעװ רע זַא ,ןעװעג חיטבמ לָאמַא
 ןעפַאשרעפ ּוצ ,ףיוה רעגרוּבסרעטעּפ םעד ףיוא העּפשה ןייז ןּופ
 רעװש ץנַאג זיא ךַאז יד םגה ,רַאצ םייּב ץנעידיוא ןַא ן'לצרעה
 : ,גנּוריגער רעשיסור רעד דצמ טפַאשרענגעג רעד ּבילּוצ
 ..רַאשט ןרַאפ ןעניװעג וצ לצרעה ךיז טהימעב זירַאּפ ןיא ==!

 סקַאמ טימ ןעמַאזּוצ .ןעטסילַאטיּפַאק עשידיי ענעדישרעפ ןַאלּפירעט
 רע טװורּפ ןהֹּכ קודצ רעניּבַאררעּבױא רעזירַאּפ םעד ןּוא ױדרָאנ

 סָאד .דלישטָאר ןָארַאּב םעד ןוא א"קי רעד ּוצ ןעמּוקוצוצ רעדיװ
 ,טרעטיּברעפ קרַאטש זיא לצרעה .טשינ לָאמסָאד ןיוא טגנילעג
 רשפא ךיז טעװ סָאװ ,העש עשירָאטסיה עסיורג יד טהעז רע
 וָאלטכַאמ ןּוא םַאזגייא ךיז טלהיפ ןּוא ןרוחרעּביא רהעמ טְשיִג)
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 1901 יני 1 םעד ;ירַאּפ ןופ טריטַאד "רעכיבגָאט, עני ןיא
 טײיפעג רהעז ךיז טָאה (קערָאמרַאמ) סקעלַא :לצרעה טּבײרש
 ייבבוח עשיסור יד ןעגעגַאד ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא גלָאפרע ן'טימ

 טעטימָאק-סנָאיצקַא םנּופ רעדילגטימ גיטייצכיילג ןענעז סָאװ ,ןויצ

 ץנעידיױא רעלָאּפָאניטנַאטסנָאק רעד ןעגעװ העידי יד .ןעּבָאד

 סָאװ ,עיצַאטיּפעד רעיײז טָאה ןײלַא ןּוא .להיק רהעז ןעמונעגפיוא

 ךגָאמדע ןָארַאּב ןּוא א'קי רעד ײּב םינונחּת ןעטעּב ןעמוקעג זיא

 ןע'סואימ ַא ןעטילעג .((לארשי ץרא רַאּפ ףליה ןעגעװ) ךלישטָאר
 טעװ רשפא .ןעטעּברַא ךיא זומ "סרעפלעה, ענױזַא טימ ,לַאפכרוד
 .רענַא טעװ סָאװ ,רעקירָאטסיה רעטכערעג ַא ןענופעג לָאמַא ךיז
 יידיי רעזָאללעטימ ַא ןעװ  ,גנוטסײל א ןעוװעג ןיא'ס זַא ,ןענעק

 .ידי ןּופ גנורעדינרעד ןּופ הפּוקּת ַא ןיא טָאה טסילַאנרּושז רעש
 טכַאמעג .םזיטימעסיטגַא ןעגידלעקע ןַא ןּופ טייצ ַא ןיא ,קלָאפ ןעֶֶש

 ,קלָאפ ַא לעדניזעג םענעלַאפעג א ןופ ןּוא ןהָאפ ַא עטַאמש ַא ןּופ

 ,"ןהָאפ רעד םורָא טלעמַאזעג ץלָאטש טימ ךיז טָאה סָאװ

 .ןָאדנָאל ןַײק זירַאּפ ןופ קעװַא לצועה טרהָאפ גלָאפרע ןָא
 ּוצ הצע'נַא ןלצרעה ןעּביג ױדרָאנ ןוא קערָאמרַאמ רעדנַאסלעלַא

 -רָאילימ רענַאקירעמַא ןעטמהירעּב םּוצ דלעג ןעגעװ ךיז ןעדנעװ

 טרעװ ןָאדנָאק ןיא .יש ד ע גר ַא ק ּפָאוטנַאליפ ןּוא רעד
 ינָא .בּולקי'רעיּבַאקַאמ, ןיא ךילרעיפ רהעז ןצמונעגפיוא לצרעה

 יעּב ,ןעטייקכילנעזרעּפ עשילגנע-שידיי ענעדישרעפ ןענעז דנעזעװ

 .רעּוט עכילטפַאשלעזעג ןּוא ןעטַארעטיל ,ןעטסילַאנרּושז עטנאק

 .םיא רענָאדנָאל רעד ּוצ ןערהָאפ ּוצ ןעמוקעג ךיוא ןענעז סע
 א רשי ,רעלכעה .װער ןּוא ירעּבמַאװ ןאמרעה .פָארּפ םהַאנ

 רע רעכלעװ ןיא ,עדער עטרעטסײגעּב א טלַאה ?יװגנַאז

 טײז ןַאמסטַאַאטש ןעשידײ ןעטסערג םעד סלַא ץלצרעה טסירגעּב

 רעד זיא טָאק :טגָאז ןּוא ,הכולמ רעשידי רעד ןופ ןּברוה םעד

 . ַעשידיײ עֶקירעֶדיִניעֶד ןּוא עטעטכענקעג סָאד טָאה סָאװ ,גיהנמ
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 ,טסבלעז ןּוא טּומ ןעעיופ םיא קידענבעג ,ןעּביױהעגפיוא קלָאש

 .שיטַאמָאלּפיד ַא ןיא רעּביא ןַאד טיג לצרעה  .'ךיז וצ ןעּביױלג
 רעלָאּפָאניטנַאטסנָאק רעד ןופ ףילרעפ םעד םרָאפ רעגיטכיזרָאפ
 *נערּב רימ !קלָאפ שידײ :רע טרעלקרע ףוס םּוצ ןּוא ץנעידיוא

 ןָאילימ ייװצ זנוא ףַאש ,ףליה עעירָאטסיה ַא טציא ריד ןעג
 .טיצ רעטסטנהָאנ רעד ןיא ךיז ןעגיטיוג רימ עכלעװ ןיא ,טנופ

 .ימ ײװצ םּוכס ןעגיזָאד םעד טָאה ,ךיז ןענָאמרעד רימ יװ-
 עשידיי יד ןֶעגנע רּבפיונּוצ רעהירפ ןיוש טפרַאדעג גנילרעטש טנופ ןָאיל
 ןענעז עינַאּפמַאק רעגירהעיירד ַא ךָאנ ,לייװרעד .קנַאּב-לַאינָאלָאק
 ינָאמרעד םעד ןּופ טנעצָארּפ 10 ךרע'נַא לּכה ךס ןעסָאלּפעגניא

 ןעניװעג ּוצ לצרעה ךיז טהימעּב ןָאדנָאל ןיא ךיוא .םּוכס ןעט
 ליװ ןעטפַאשטנַאקעּב ס'רעלכעה ךרּוד .ןעדי-דלעג עכייר יד
 ,קידנעפָאה ,גינעק ןעשילגנפ םייּב ץנעידױא'נַא ןעמּוקעּב לצרעה
 ,םיריבג עשידיי יד ייּב טעטירָאטױא ןייז ןעקרַאטש טעװ סָאד זַא
 ןּופ ןוא ןעטײקירעװש ףיוא ןעפָארטעגנָא ץנעידיוא יד טָאה ףוסל
 טלָאװעג טשינ עיטַארקָאטולּפ עשידייישילגנע יד טָאה ןעּבעג.דלעג.
 ןיא עיטַארקָאטסירַא רעשידײ רעד ןּופ ןעמַאד יד .ןערעה ּוליפאי
 רערהיפ.ןעטסינויצ ןעטמהירעּב םעד סלַא ן'לצרעה ןעּבָאה ןָאדנָאל

 .עמ פרעײז רַאפ רעּבָא ןענָאלַאס ערעיײז ןיא טסירגעּב ךילטניירּפ

 "עג; ןיק ןעזעװעג טשינ םזינויצ רעד זיא ןעדיי.טלעג יד ,רעני

 ןופ עפורג ַא ץלצרעה רַאפ ּוליפא טניפעג רעלכעה "טפעש-
 ןעטקעס עכילטסירק ענטדישרעפ ןּופ ןעפיושיּב עכיירסולפנייא|

 יעק יד ןעגפע טנָאקעג טשינ ךילריטַאנ טָאה סָאד ךיוא רעּבָא
 עװ רעדיװ טכַארט לצרעה .טײל-ץנַאניפ עשידיי יד ןּופ סענעש
 . .ץליװגנַאז ךרוד ןעמוקוצ םיא ּוצ ליװ ןּוא ישדענרַאק ןענ

 ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןופ ףירּב רדסּכ ןָא ןעמיק לייװרעד |
 ַאלשרָאפ עװיטיזָאּפ ןּוא ערָאלק ןלצרעה ןּופ ןעגנַאלרעפ סָאװ

 -וצ לצרעה טלעטש לעמוצ רעגָאדנָאל ןעטסערג םעד ןיא .ןענ
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 טגנַאלרעפ רע םעכלעװ ןיא ,ןַאטלּוס ן'רַאּפ עזָאּפסקע ןַא ףיונ

 יעּב ןעוּומ ןעשטנעמ ערעזנּוא ליװ ,סיוארָאפניא רעטרַאשס םעד
 ּוצ ןעמהענ ךיז ןעלעװ יז ריופעּב ,סעגיד'תושממ סעּפע ןעמיק

 ,ערָאיפעטנָאמ רױלק טימ טלעדנַאהרעפ לצרעה  .יטעּברַא רעד

 ףוס .ןעטסינװיציטנַא צכײר ערעדנַא טימ ןּוא ּויגַאטנָאמ טימ|

 זירַאּפ ןיק הציסנ יד  .דנַאלגנע לצרעה טזָאלרעפ 1901 ינּי

 .לװער ןעװיטיזָאּפ םּוש ןיק טגנערּבעג טשינ םָאה ןָאדנָאל ןוא
 ,תועידי עטכעלש ןעמּוק לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןּופ ךיוא .טַאט
 יד .ץלצרעה ןעגעג ןעטײז ענעדישרעפ ןּופ טרָאד טריגירטניא'מ
 .רענגעג רענעדישטנע ןַא ףױא ןָא טפערט רַאצ םייּב ץנעידיוא

 ןיק קירוצ לצדעה טמּוק גנומיטש רעטרימערּפעד ַא ןיא ,טפַאש

 יָאְּפ ןַאטְלּוס םנּופ ןעמּוקעּב ּוצ ירעּבמַאװ ךרּוד טכוז רע ,ןיװ
 .ינָאלָאקנעסַאמ רעשידי רעמָאנָאטױאינַא ןעגעװ תֹוחטבִה עויטיז
 ךיז טעדנעװ ןעװָאק י ןיפ גנולטימרעפ רעד ךרוד  .עיצאז
 .ָאק ןעטמהירעּב םעד (0600 8206069) סדָאהר ליסעס ּוצ ?צרעה
 רשפא זַא ,קידנעכער ,(ַאיזעדָאר) ַאקירפַא-םֹורד ןיא רָאטַאזינָאֿל

 ,ףליה יד ןעמוק טיײז רעד ןּופ טעװ
 :ענש ריא רעטײװ לייװרעד טהעג גנּוגעװעּב עשיטסינויצ יד | -

 טשינ ּוליפֹא טסײװ הנחמ עשיטסינויצ יד .געװיסגנּולקיװטנע ןעל
 לָאמגײק טָאה לצרעה ,רעטרָאשט רעד זיא'ס סניװַא סָאװ ,יונעג
 .רעּפ עלַא רעּבָא ,רעטרַאשט ןופ טלַאהניא םעד טריזיצערּפ טשיג
 טיכ ציסעצנָאק:עיצַאזינָאלָאק עסיורג יד זיא סָאד וַא ,ןעהעטש

 ןעפַאש סעװ סָאװ ,טכער עמָאנָאטױא:שיטילָאּפ עטסעטיירּב יד
 .רעטרַאשט יד  טַאַאטשנעדיי ןעגיטפנוקוצ ץרַאפ רוסי םעד
 ןענעז סָאװ ,ןעצנערעפנָאק עשיטסיניצ יד טשרעהעג גנּונעּפָאה
 .ט ס ע ןיא ץרעמ ןיא) 1901 רהָאי םעד ךשמּב ןעמּוקעגרָאפ
 ,ןלרעּבכ) דנַא לש טיי ד  ןיא יַאמ ןיא ,(ץטימלָא) ךיי ר

 ײיר עמ ַא .ַא ניװ ָאקּוּב ,ע ציל ַא ג ןיא ינּי ןיא
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 טייקכילטנעפע רעשיטסינויצ רעד ןיא רעּבָא .ח א ןוא ַאק
 לָאמכנַאמ ןּוא עגיהורנּוא עסיוועג ַא טלהיפעג ךיא ךיז טָאה
 ךָאנ ןעזועװעג העִש יפל ויא סָאװ ,גנומיטש עכילטפַאשנעדיײל .

 ןופ סולפנייא ןעדנערינימָאד םעד יּבגל זָאלטכַאמ ןּוא ךָאװש
 יטלֹוּב רעטעּפש טעװ עכלעװ רעּבָא ,קיטילָאּפ ןייז ןּוא ן'לצרעה
 יב .טפַארק רעצנַאג ריא טימ ןערעװ

 גנרהעג עגױָאז יד טָאה סערגנָאק ןעטרעפ ן'כָאנ דלַאּב
 ןעטנעמעלע עגניי עװיסערגַארּפ .ןעֶמֹרָאפ עטערקנָאק ןעמּונעגנָא
 יז סָאװ ,םעד ּבילוצ .ןצדירפ?צנוא קעװַא סערגנָאק ןופ ןענעז
 .רוטלּוק רעד ןיא טָאה שארּב ן'לצרעה טימ טייהועמיסערגנָאק
  עגנוי .עיסקָאדָאטרָא רעשיטסיניצ .העד ןעּבעגעגכָאנ עגַארפ
 *עג ןענעז סָאװ ,ןעטַארעטיל עשיױיישטייד ןּוא עשיאערּבצה
 עשיטסילַאיצָאס ענרעדָאמ ןופ העּפשה רעד רעטנּוא ןענַאטש
 .םדק טכוזעג םזינויצ ןיא ןעּבָאה ןעגנומערטש עשיטַארקָאמעד ןּוא
 םנופ ןעטױנ עלערּוטלוק ןּוא עגיטסײג יד ףױא הבושּת ַא לּכ
 דחא ןופ ןערָאװעג טסולפניײאעּב ןיא ײז ןּופ בור רעד .םִי טנעדיי
 יירק רהעז ַא טָאהעג ןעּבָאה ןעויירק עגיזָאד יד .ערהעל ס'מעה
 ןופ טייקיטעט רעשיטילָאּפ-שיטַאמָאלּפיד רעד יּבגל סחי ןעשיט

 זיא קלָאפ ןעשידיי ןּופ םויק.תולג םעד ףױא קוק רעײז ,ץלצרעה
 סיואכרוד טָאה רעכלעװ ,ץלצרעה ייּב יװ ,רערעדנַא'נא ןעוועגנ

 .דנַאל ןעגײא'נַא ןיא םירצמ.תאיצי ענרעדָאמ עלענש ַא טגנַאלרעֿפ
 ןעפיטרעפ 'ּוצ טהימעּב ךיז ןעּבָאה ןעטסילַאּוטקעלעטניא עגיזָאד יד
 ס'לצרעה תעשּב ,גנּואיושנא-טלעוו עשיטסינויצ יד ןעריצילּפמָאק ןּוא

 .ויטימירּפ וליפא טּפָא ןּוא ,טּוׁשּפ ןעזעװעג זיא םזינויצ רעשיטילָאּפ -
 ַא וצ ןעועװעג טניואװעג ןענעז סָאװ ,תוחומ עשידיי עכנַאמ רַאפ
 עשיעסינויצ ס'לצרעה ןיא ,לופלּפ ןעגיניזפרַאש ןעטריצילּפמָאק
 ןוא תוטשּפ ריא ּבילּוצ שידיי.טשינ ,דמערפ ןעמּוקעגרָאפ הטיש

 . .רָאװעג ןעגָאה סָאװ ,ןעגְנּובערטש עײינ .יד רעּבָא ,טײקיגילדָארג
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 . טעברַאירוטלּוק רעשיאערּבעח ,רעלַאנָאיצַאנ ַא ןעגעו ,ןעגנּוזָאל ןעט

 יד ןיא קיטילָאּפ רעשידייײלַאנָאיצַאנ רענעגײא'נַא ןעגעװ ןוא

 =עג ןּוא עגיטיוג ַא ןעזעװעג דוסי רעיײז ןיא ןענעז ,רעדנעל:תולג

 ,רעטעּפש רעדָא רעהירפ ,טזּומעג ךיז טָאה סָאװ ,גנוניישרע עדנוז

 יד ןופ ,םוינויצ ןעשיטילָאּפ םּוצ גנוצנעגרעד ַא סלַא ןדליּבסיוא

 סערגנָאק ןעטרעפ ץכָאנ טלעקיװטנע ךיז טָאה ןעגנומערטש עגױָאד

 .עפנַָאק רעד ףױא .עיצק ַארפ עשיטַארקָאמצ ד יד

 רעד ןּופ םַארגָארּפ רעד ןערָאװעג ןעפַאשעג ןיא ןרעּב ןיא ץנער

 רעשיטַארקָאמעד רעד ןופ שארּב .םוינויצ םניא גנוריּפּורג רעינ

 .ןהֹּכ ,ןיקצָאמ ןָאעל ,ןַאמצײװ מייח ןענַאטשעג ןענעז עיצקארפ
 יד .ערעדנַא ןּוא רעּבוּב ןיטראמ ,לעװייפ דלָאטרעּב ,ןייטשנרעּב

 םנופ טצינערגעגּפָא ףרַאש ךיז טָאה עיצקַארּפ עשיטַארקָאמעד
 קיטילָאּפ עשיטַאמַאלּפיד ס'לצרעה טָאה ,ידנוּב, ןעשיטסינויציטנא

 יפיא שירָאגעטַאק זיא ןּוא ךַאז עגיגנַארטיײװצ ַא סלַא טרעלקרע

 עב עכלעװ ,עיסקָאדָאטרָא רעשיטסינויצ רעד ןעגעג ןעטערטעג

 העּפשה רעד רעטנוא .םזינויצ םניא טעברַא:ירּוטלוװק יד טפמצעק

 ןעוירק יד ןיא ןעמ טכַאמ עיצקַארפ רעשיטַארקָאמעד רעד ןּופ
 א ּוצ ןעגנוטײרעּברַאפ טפַאשנעטנעדוטס רעשידיי:חרזומ רעד ןּופ

 ,סערגנָאק ןעשיטסינויציגגוי ןערעדנוזעּב

 הורמּוא רעדנעסקַָאװ םעד ןעגעװ תועידי יד טָאה לצרעה

 טגיטסיג ענייז רַאפ ,גנורעטיברעפ רעסיורג ַא טימ ןעמּונעגפיוא

 ןעשידיי ןופ שרַאמ רעזעיזנַארג רעד ןענַאטשעג זיא ןעגיוא
 טזומעג רע סטָאה לייװרעד ןּוא דנַאל-רעטרַאשט ןייז ןיא קלָאפ

 יד :טײקדמערפ ןּוא טפַאשרענגעג ןיולּב ןעריטַאטסנָאק ךיז םורַא

 ןענעז ןויצ"יבבוח יד ,םיא טסַאה עיטַארקָאטּולּפ עשירָאטַאלימיסַא)

 טעּברַאיעיצַארטליפניא רעכילניילק רעד ןיא ןוטרעפ סּבורו עשארי

 יָארּפ עלערוטלוקיגיטסײג םּתְס ןעגעװ רָאג ץ'מולח טגנוי יד ןוא
 ןײז ןעשיװצ ןענַאטעעג ןיא ןָאלפליה ןוא םַאוניִא ,ןעמעלב

 ז254
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 .*רַאשט םעד ףיוא גידנעזַײװ ןּוא לצרעה רָאדָאעט ןיו רעד קלָאפ
 ,גנוזײלרעד רעשידי רעד ןופ ת4מ2הג 003048 רעד סלַא רעט
 ןעקעװּוצפיא ידכּב ,טפמעקעג תוחוּכ עטצעל ץנײיז טימ רע סטָאה

 יָאטסיה רעסיורג ַא ּוצ קלָאפ עשידי עטפַאלקשרעפ ,עמירָא סָאד
 עשידײי יד יײיּב לַאפכרוד םצו ךָאנ ,גנוגנערטשנָא רעשיר
 ּוצ רדסּכ ?צרעה טרילעּפַא דנַאלגנע ןּוא ךיירקנַארפ ןיא םיריבג
 ,רעדלעג עגיטױנ יד ר י א טפַאש :הנחמ רעשיטסינויצ רעד
 םעד ץקנַאּבלַאינָאלָאק רעד ןופ טכַאמ ,סעיצקַא יד טײרּפשרעּפ
 ,רעטרָאשט םעד ןעגנערַּב זגוא טעװ סָאװ ,טנעמורטסניא

 רער שה היד. זושידריש

 דימַאה-לודבַא ןַאטלוס
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 ףירב ַא ס'ניהנמ םעד (2

 רָאדָאעט ןּופ עגַאל יד ןעהעטשרעפ טּוג לָאז'מ ,ידכּבו
 ןעגנערג ָאד רימ ןעלעװ ,סערגנָאק ןעטפנימ םעד ברע לצרעה

 ןעּבירשעג סָאה רע ןעכלעװו ,ףיוּב ןעשיטסירעטקַארַאכ ַא סנײז

 יֹויצ ןוא טסיליִקָא ןעטמהירעּב םעד ,סַאטשלעדנַאמ סקַאמ ,רד ּוצ
 י א יי .וועיק ןיא רעוט:ללּכ ןעשיטסינ

 / 1901 .8 .8ֿ1 םָעַד ,קרַאמרעײטש ,עצוסױא.טלַא

 !טגיירפ רעטוג ,רערעייט - ןיימ
 לעדניזעג סָאד ןּוא טייקדימ ּוצ זיּב ןעּפָאלעגמּורַא ןיּב ךיא

 סע .ןערעהסיוא טלָאװעג טשינ וליפא ךימ טָאה ,רלעג טציױעּב סָאװ
 .ָאד יד .ידכּב ,רעײפ ןּוא עלָאמס ןופ לֹוּבמ ַא ןעמּוק ןעזומ טעװ
 ןיא ןּוא טרעהרענּוא זיא'ס .ךײװ ןערעװ ןעלָאז רעניטש עגיז
 ףיױוא ןעײּפשנָא טײל עגיזָאד יד ןעמ טעװ םּורַא רהָאי גיצסופ

 טעמּכ ןיב ךיא זַא ,ןעסיװרעד ךיז טעװ'מ ןעװ ,םירבק ערעײז
 .ףעלגעמנּוא רימ ןיא'ס ןּוא {ןַאטלּוס) ..,ן'טימ ןערָאװעג גיטרעפ
 +לָאװ ?,ךילריטַאנ .רעדלעג עגיּפמול יד ןעמּוקעּב וצ ןעזעװעג
 ןוא רעצ ןעצנַאג רעזנּוא ןעקירדסיוא טנייה טנָאקעג רימ ןעט
 טסואװרעד (ןַאטלוס) ,,,רעד ךיא טלָאװ סלָאמַאד רעּבָא ןרָאצ
 ךיא רָאט םעד ּוצ ןּוא טײקכַאװש רע/נילרעניא רעזנוא ןעגעװ ךיז
 .מיײ ,ןעםעלשּוצּפָא םיא ןעהימעג ךיז ןומ ךיא .,ןעזַאלרעד טשיג

221 



 ךלָאג ןוא ןעולעפ יד ןּופ ןעמוקעגוצסױרַא רעסַאװ ,ןעניוועג ּוצ
 ,עטָאלּב ןּופ ןעכַאמ

 ןעװ ,רעמעווקעב ךס ַא ןעועװעג רימ רַאפ טלָאװ יאדוא
 עיצַאמַאלקָארּפ ַא ןעּבעגסױרַא ןוא ןעכַאמ ףוס ַא טנייה ןָאק ךיא
 רעזָאלּפליה ,רעמירָא רעד ,ךיא ,ןעדיי עניימ ,ױזַא, : ןושלה הזּב
 ,טגנערּבעג םע טײװױזַא רהָאי 5 ןופ ךשמּב ּבָאה טסילַאנרּושז
 סָאװ ,סָאד .ןעגנּולדנַאהרעּפ רימ טימ טרהיפ (ןַאטלגס) ...רעד זַא
 ךָאנ ,ןוטצגפױא ךיא ּבָאה ,רימ ןּופ ןעזעװעג קיגנעהּפָא ןיא
 טוָאל ר י א רעּבָא .ןעזעװעג ךילנעמ זיא'ס יװ ,רהעמ רשפא
 .טהעג עדנַאּב ַא טנעז ריא ,ףליה ןָא רקפה ףױא רעּביא ךימ
 *!ןעסיװ טשינרָאג רהעמ ךייא ןּופ ליװ ךיא ,תוחור עדלַא וצ

 יזָאד םעד ןעכַאמ ּוצ טּבױלרע טשינ רעּנָא רימ זיאס
 .עג ךיוא טלָאװ סָאװ (טסעג םענהעש םעד) 06 טסםח 2656 ןעג
 ןעּפעלש רעטיײט ןזומ ךיא .םעװקעּב ןּוא םהענעגנַא ױזַא ןעזעװ
 ןעטייקירעװש יד סָאװ ,רעֶּבָא ןיא עטסגרע סָאד .טסַאל ןיימ|

 .עגײא יד ךיױא רָאנ ,עדמערפ ןּוא רענגעג יד רָאנ טשינ ןעכַאמ
 ַא ּוצ ןעמּוק טשינ ןעמ ןָאק קנַאּב רעד ןיא .ןעשטנעמ ענ
 .טנע ןערָאטקעריד יד ןעשיװצ ,םּורַא רדסּכ ךיז טגירק'מ ,קלָאט
 ,טרינָאּפָארּפ רענייא סָאװ .ןעצנערעמיד עכילנעזרעּפ ןעהעטש
 רעדיװ ןומ ךיא זיּב ,,װ ,ןַא ןֹוא טשינ רעטײװצ רעד ליװ
 לֹּכ ףוס טרעװ סלָאמַאד ןיא שנעמ:טלַאװעג ַא סלַא ןעטערטפיוא

 טנייש טעטימָאק .סנָאיצקַא םניא ךיױא  .ןוטעג סעּפע ףוס -
 .װ .זַא ןוא "םוינויציגנוי, ןעגעװ טדער'מ .ןעמּוקּוצרָאפ סעּפע

 ןעבָאה .טציא ןיוש ןעלָאז רימ זַא ,הירפ ֹוצ ךָאנ תמאב זיאס
 ןענעז רימ ,ןוס ןעמ ןָאק סָאװ רעֶּבָא .ןעקרעטיגנוי ערעזנוא
 .קלָאפ ךיירטסײג ַא ךָאד

 יָאֹל ,ךַאז רעצנַאג רעד / ןּופ רעּבָא ךיא ךַאל ףופ ?כ ףוס
 ָאה העש יפל !גנוגעװעּב רעד ןּופ ןעפרַאװסױרַא ךימ ײז ןעז

:- 
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 - יי

 ןיא לָאז ןענַאװ ןּופ ,טָאג רעסױרג .ךלעג :הגאד ןייא ךיא
 ּוצ ידכַּב ,ּפָאק םעד רימ ךערּבעצ ךיא !ןעמהענ רלעג סָאד
 י .תצע'נַא סעּפע ןענופעג

 יאֹּב ןיא רעּבמעצעד ףוס ןעמּוקרָאפ טעװ סעיגנָאק רעד
 יּוצּמֶא גָאלשרָאפ ןימ רעֶּבָא .טױצ עטסגרע יד זיא'ס .לעז
 ןערָאװעג ןיא ןָאדנָאק ןיא ילּוי ךשמּב סערגנָאק םעד ןעטלַאהי
 .רָאפ ןיימ ןעזעװעג ןיא'ס לייװ ,סעיצקַארּפ יד ןופ ןעפרָאװעגּפָא
 רעד ייּב ןעמוקעּב ּוצ ןעזעװעג זיא ײז רַאפ רעגיטכיו ,גַאלש

 טייצ ןייק ןעמ טָאה םעד ּבילוצ .לַאפכרוד ןעגיד הּפרח ַא א"קי |
 .סערגנָאק םעד רַאפ טאתעג טשינ

 .ייּפ יד טָאה ריא .זנוא ןעשיװצ ןעביײלּב לָאז ץלַא סָאד
 .וצ ויא סָאד .ןענײװסיוא ךייא ייּב ךימ ןָאק ךיא זַא ?עיגעליוװ
 | , .ןעצרַאה ןעצנַאג ןופ ביל ךייא גָאה .ךיא סָאװ ,םעד ּביל

 רענעּבעגרעּביאיירט רעיא

 ןימינּב | א
 טְצֹונעֶּב ןימיגב ןעמָאנ - ןעשיאערּבעה ןַיז טָאה לצרעה)

 - .ץנעדנָאּפסערָאק רעמיטניא ןַא ןיא רָאנ

 / 8 וי} == טי == = .יפ = = == = טאפ א =

 .היפסיוא עשירָאטסיה עגנַאל יװ ,רהעמ טגָאז ףירּב רעד |
 סָאװ ,גיהנמ םנּופ המשנ עדנעדיײל יד זנּוא סוײװ רע  ןעגנור
 :רעניא ןּוא עכילרעסיוא ןעגעג ףמַאק םניא טגיניײּפעג ךיז טָאה
 רעװש סרעדנוװעּב ןיא עגַאל ם'לצרעה .טנייפ ןּוא רענגעג עכיל
 רעד ןיא ןעטעּברַא טזּומעג טָאה רע סָאװ ,םעד ּבילוצ ןעװעג
 ."צסערּפ רעיירפ רעיײנ, רעד ןופ ערעפסָאמסַא רעשיססי גויציטנַא
 טייז רעשיטסינויצ רעד ןּופ ץלצרעה ןעמ טָאה לָאמנײא טשינ
 רעײנ רעד, ןיא רעטײװ ט3ײלּב רע סָאװרַאפ .,ןעמרָאװעגרָאש
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 ךיֹוא (סָאמ רעסיװעג ַא ןיא) ןוא עלעוױעטַאמ יד ,"עסעופ רעײרֿפ
 טקידענעּב ןעפעש ענײז ןּופ ס'לצרעה טייקיגנעַהּפָא עשילַארָאמ
 ,עידעגָארט עכילגעטגָאט עליטש ַא ן'לצרעה רַאפ ןיא רעכַאּב ןּוא
  רשסױרג רעד .רעכיּבגָאט ענײז תווע ןעגָאז סע העכלעװ ןופ

 ןעגיד'רדסּכ ַא ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןַאמסטַאַאטש ןּוא טסייג
 טָאה רעּבָאהטכַאמ ןּוא רעשרעה עשיאעּפָארײא יד טימ אשמו עגמ
 יערּפ רעיירפ רעיינ,; רעד ןּופ עיצקַאדער רעד ןיא טלהיפעג ךיז

 / .רֿפ .נ8 לעטיּפַאק סָאד .ףַאלקשיָארייּב רעיירפ:טשינ ַא יװ ,"עס

 בורל) ןעגיטכיװ ַא רָאג ןעּבעל ס'לצרעה ןיא טמהענרעפ *עסערּפ
 תהמחלמ עכילגעטגָאט יד .ץַאלּפ (ןיז ןעװיטַאגענ ַא ןיא רעֶּבָא

 יקעװַא ץלצרעה ייּב טָאה רעּבעגיהסנרּפ ןּוא םיּתבילעּב יד טימ

 סָאװ ,"עסערּפ עײרפ עיײנ, יד .תוחוּכןצװרענ ךס ַא טּבױרעג

 טָאה ,לצרעה רעטעּברַאטימ ן'בושח ריא טיִמ טריצלָאטש טָאה

 עלַא ןּוא ןעסערגנָאק יד ,םזינויצ םעד ןעגיוושרעפ שיטָאמעטסיס

 :ַארעּבילשטײד ערעדנַא םגה ,ןעגלָאפרע עשיטַאמָאלּפיד ע'לצרעה

 ."נערּב ּוצ ןעזעױעג ןעגנּואװצעג ףוס ?ּכ ףוס ןענעז ןעגנוטייצ על
 לָאמַא סָאה לצרעה  .םוינויצ ןעגעװ תועידי זיא'ס.עכלעװ ןעג
 ירעֿפ רהָאי 30 ןופ ךשמּב טָאה ריא; :ץטקידענעּב טרעלקרע
 ןיפרעד אצוי לעוּפ רעד ןּוא עיטַארקָאמעד:לַאיצָאס יד ןעגיווש
 יסָאד ,ןעסקאועג רדסּכ זיא םוילַאיצָאס רעד זַא ,ןעזעװעג זיא
 ."םזינויצ ן'טימ ןרוחרעּביא ךיז טצװ ,ןהעז טסעװ ריא ,עּבלעז
 ?היפעג ךיז טָאה רע .,טלעכײמשעג ףיורעד טָאה טקידענעּב

 רעד סלַא .,"עסערּפ ,רפ ,ג} רעד ןופ תיּבה לעּב רעד סלא

 לצרעה ליװ ןערהָאי טייז ,המשנ ןּוא ףּוג ריא ןיּפ רעמיטנעגייא
 .בצמ ןעכילנייּפ ןעגיזָאד םעד ןּופ ךיז ןעיירפעּב זײרּפ-ןדעי:םּוא

 ןּוא גנּוטײצגָאט רעסיורג רענעגייא ןַא ןעגעװ רדסּכ טכַארט רע

 טעװ רע ןעװ ,העש רעכילקילג רעד ןעגעװ רע טמולח טּפָא

 רהָאי םעד ךשמּב .עדמעופ יג ףַאלקש ַא ןייז ּוצ ןערעהפיוא
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 .סינימ ןעשיכיירטסע םעד טימ לצרעה טלעדנַאהרעפ 1901--1900/|
 ןעלעטש ץלצרעה ליװ רעכלעװ ,רעּברעק טנעדיזערּפ-רעט |

 לצרעה ךיז טהימעּב רעטעּפש .גנוטײצ רעסיױרג ַא ןּופ שארּב
 ,"עסערּפ .רפ .נ, רעד ןיא לייט ןייז ן'רעכַאּב ייּב ןעפױקוצּפָא
 טנעה ענײז ןיא ןעמּוקעּב ּוצ ןפוא םעד ףיא טּפָאה רע ןוא
 ויא ןעמעלַא םעד ןּופ .טַאלּביטלעװ ןעגיטכעמי ןעגיזָאד םעד

 גָאט םעדעי טימ טלהיפ לצרעה ןּוא ןערָאװעג טשינרָאג רעּבָא
 םיא ןעדניּב סָאװ ,ןעטייק יד ןּופ טסַאל יד רהעמ ןוא רהעמ
 ןעטשרע םעד ."עסערּפ .רפ .נ, רעד ןיא ןעפַאלקשרעפ ןּוא
 עמירָא יד, :רעכיּבגָאט ענײז ןיא ?צרטה טּבײרש 1900 יַאמ
 ןענופעג ןיוש ךיז טָאהס ןעװ .לזמ ןייק טשינ ןעּבָאה ןעדי
 שימָאנָאקע רע ויא ָאט ,ןעפלעה יז ןָאק ןוא ליו סָאװ ,רעגייא

 | ,  ."טיורּב ןייז ןעגעװ ןרעטיצ ןומ ןּוא יירפ טשינ
 יעּב רעשיטסינויצ רעד ןיא סילצרעה טניירפ עטנהָאנ יד

 .עגרָאפ לָאמנײא טשינ ןעּבָאה .עגַאל יד טוג גידנענעק ,גנּוגעװ
 רַאפ טלָאהעג ןעדנעכערּפשטנע ןיא ןעליּבַאטס ַא ץלצרעה ןעגָאלש
 .םוינויצ םעד תבוטל טעּביֵא רענעּבעגעגרעּביא ןּוא רעגיזיר ןיז
 ןּופ רָאטקעריד סלַא עיסנעפ עסיורג ַא סרינָאּפָארּפ םיא טָאה'מ
 יָא שירָאגעטַאק טָאה לצרעה .קנַאּב-לַאינָאלָאק רעשידיי רעד
 ןעװעג םיא זיא םזינויצ רעד ,ןעגַאלשרָאפ עגיזָאד יד ןעפרָאװעג
 .הנויח ןייז ןעהיצ םיא ןּופ לָאז רע ידכב ,גילייה ּוצ

 .מַאק עלַא יד ךרוד סָאװ ,טשינ רעדנּואװ ןייק ןכל זיא'ס |
 טימ ס'לצרעה טּכַארקנעזיר יד ןיא ןעגנוגערפיוא ןּוא תונאד ,ןעפ'
 ןערָאװעג ןעּבירעצ ןּוא טּברימרעצ רהעמ ןּוא רהעמ גָאט םעדעי
 טנײה, :רעכיּבגָאט ענייז ןיא לצרעה טּבײרש 1901 יַאמ 2 םעד
 .עז רהָאי סקעז .ןערָאװעג טלַא רהָאי גיצרעפנואנייא ךיא ןיּב
 סָאװ ,גנוגעװעּב יד ןעּבױהעגנָא ּבָאה ךיא טיײז ,ןעגנַאגרעפ ןענ
 ."םירָא ןּוא דימ -,טלַא .טכַאמעג ךימ טָאה
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 ןוא עיצַאזינַאלַאק- ןיילק ןשיווצ (8
 עיטַאמָאלּפיד-סיורג

 ןטסענּמַא ךיז טזָאל סערגנָאק ןטפניפ םעד ראט תפוקת יד |

 יסיורג ןּוא עיצַאזינָאלָאק-ןײלק ןשיוװצ סייצ יד סלַא ןרניפעד

 ענײז עלַא טָאה םזינויצ רעשיטילָאּפ רעד תעשּב .עיטַאמָאלּפיד

 יָאלּפיד-ךיױה ס'לצרעה טימ ןעדנוּברעפ ןעגנונפָאה עדנעצנעלג

 םוינויצייבבוח רעד זיא ,ןעגלָאפרע ןוא ןעגנוהימעּב עשיטַאמ

 רעד ןוס םינינע יד ּוצ ןעזעװעג ןעּבעגעגרעּביא ןעצנַאגניא

 יב .לארשי ץרא ןיא עיצַאזינָאלָאק.ןיילק

 ןעזעװעג ,טגָאזעג יװ ,זיא לארשי ץרא ןיא עגַאל יד
 ןופ ןעמונעגרעּביא טָאה עכלעװ ,א"קי יד .עטכעלש ַא רהעז

 ןערהיפוצכרוד ןסעוטעגוצ ןיא ,סעינָאלָאק יד דלישטָאר ןָארַאג

 .טעּברַא-עיצַאזינָאלָאק רעד ןיא עיצַאזינַאגרָאפו עכילדנירג ַא

 -ײװ ןופ ןלָאז ײז זַא ,ןטסינָאלָאק יד ןּופ טגנַאלרעפ טָאהימ

 ירַא יד ןוא טּפַאשטריװ-האובת ָא ּוצ ןהעגרעּבירַא עיצקודָארּפ

 .תואצוה ףיוא דלעג ןעּבעגעג טּושּפ ןעמ טָאה םילעוּפ עזָאלסטעּב

 עיצַארטסינימדַא-א"קי יד ,לאושי ץוא ןופ ןרָאפּוצסױרַא ןדדה

 טָאה יז ןוא ץראה בושי ן'רַאפ ןטנעמיטנעס ןָא ןזעװעג זיִא

 .זָאלסטכיזקיר ןוא שיטַארקָארויּב טריפעגכרוד ןעמרָאפער עריא

 טימ ןעמוקעג ןענצז רעֶטעֶּברַא יד ײס ןוא ןטסינָאלָאק יד ײס

 ןעמַאש ּוצ ןּוא עגַאל יד ןרינַאס ּוצ יװ ,רענעלּפ עגיטרעפ

 זַא .טגנַאלרעּפ טָאה'מ ,דנַאל םניא ןעטײקכעלגעמ-ץנעטסיזקע

 יָאק ןוא לארשי ץוא ןיא ןעדָאּב ןשירפ ןעפיוק לָאז א"קי ידו

 עיסַארקָארויּב.א*מי יד רעּבָא .עזָאלסטעּברַא יד טרָאד ןעריזינָאל
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 סשינ ןעגנַאלרעפ ןוא רענעלפ עגױָאד יד עלַא טימ ךיז טָאה
 | .טנעכערעג

 .םױא ןַא ןעמורענסױרַא טָאה לארשי ץרא ןיא ענַאל יד
 ןּוא ןויצ.יבבוח יד ייס .ןעזײרק עשיטסינויצ עלַא ןיא גנוגער
 זּומימ זַא ,גיניא ןעזעװעג ןענעז ןעטסינּױיצ עשיטילָאּפ יד ײס
 ילארשי ץרא ןופ עיצַאיטיס יד ןעװעטַאר ּוצ ידכּב ,ןוט סעפע
 ןיא ןעמיקעגפיונּוצ ךיז ןיא 1901 ץרעמ ןיא .בושי ןעגיד
 ןויצ.יגבוח יד ןּופ ץנערעפנָאק עסױורג ַא סעדָא)

 הורמוא רעשיס ַא ןופ ןעזעװעג טשרעהעּג ןיא ץנערעפנָאק יד
 עלַא .עיצַאזינָאלָאק רעגיד'לארשי ץרא רעד ןופ לרוג םעד יפגל
 .ימדַא עריא ןּוא א"קי יד ןעפירגעגנָא ףרַאש ןעּבָאה רעגדער
 .ָאה עלַא טעמּכ תעשּב רעּבָא .לארשי ץרא ןיא ןערָאטַארטסיג
 ףיױא ןעריזינָאלָאק עזָאלסטעגרַא יד לָאז'מ זַא ,טגנַאלרעפ ןעּב
 .רעּבירַא רעד רַאפ ןעעעװעג ם עה ד חא זיא ,םיחטשידרע ץיינ
 .ןיא רעגידנעטשטסגלעז ַא ּוצ  עזָאלסטעּברַא יד ןופ גנורהיפ
 ּוצ ןעסָאלשעּב טָאה ץנערעפנָאק יד .גנוגיטפעשעּב רעלעירטסוד
 .ןופ ,דלישטָאר ןָארַאּב ןּוא א"קי רעד וצ עיצאגעלעד ַא ןעקיש-

 .סינָאלָאק יד לָאז'מ זַא ,ןעגנַאלרעפ טפרַאדעג טָאה יז עכלעוו
 םעטסיס-תוסּפורטוּפַא ןטריזילַארָאמעד םעד ןופ ןעיירפעּב ןעט
 .רעּבירַא רעדָא ןעריזינַאלָאק עזָאלסטעּברַאח לָאז'מ ןַא ןוא
 טשינ ןעלָאז ײז ידכּב ,גנוגיטפעשעּב רערעדנַא ןַא ֹוצ ןערהיפ
 ןעסָאלשעּב טָאה ץנערעפנָאק יד ,דנַאל סָאד ןעזָאלרעפ ןעזומ
 ינורעדָאפ עגיזָאד יד ןעּבעגכָאנ טשיג טעװ א"קי יד ּביוא וַט
 ,גנונימ רעכילטנעפע רעד ּוצ ןערילעּפַא ןעמ סעװ ָאט עג
 ףיא ץורד ןעגיטיוג םעד ןעּביאּוצסוא ףליה ריא טימ ידכג
 .א"קי רעד

 .ָאד יד טציטשעגרעטנוא ןעּבָאה ןעטסינויצ ףשיטילָאּפ יד
 .הָאפעג ןיא סָאװ ,עיצַאגעלעד רעד ןיא ןוא ןעגנורעדָאפ עגיז
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 עטיטילָאּפ עכנַאמ ךיוא טגיליײטעּב ךיז ןעּבָאה ,זיראפ ןייק ןער-
 .רד ןענַאטשעג ןיא עיצַאגעלעד רעד ןופ שארּב .ןעטסינויצ
 פיצַאגעלעד רעקיזָאד רעד ּבילוצ .װָאנע לש ט ?א יהיה

 ןעליװ םעד ן} עג ע ג טעטימָאקסנָאיצקַא רעשיטסינויצ רעד טָאה

 ףיוא טסוגיוא ןּופ סערגנָאק ןעטפניפ םעד טגײלעגּפָא ס'לצרעה

 רערהיפנָא עשיטסינויצ-יכבוח יד ןעּכָאה ,םתס'נמ .רעצמעצעדו

 .ָאלָאק עשיטץַארּפ טימ סערגנָאק ןעטסניפ םּוצ ןעמּוק טלָאװעג
 ס'לצרעה ןעלעטש ןעטָאש ןיא ןעלָאז סָאװ ,ןעטַאטלווער;עיצַאזינ

 ּוצ ןעגיוצעּב ךיז טָאה לצרעה יװ .ןעגלָאפרע עשיטַאמָאלּפיד
 .,םַאטשלעדנַאמ .רר וצ ףירּב ןײז טוײװעּב ,ןינע ןעצנַאג םעד

 יעד יד .לעטיּפַאק ןעגירָאפ םניא טריטיצ ןעּכָאה רימ ןעכלעװ
 ,וירַאּפ ןײק ןעמּוקעג 1901 יַאמ ןיא ןיא עכלעװ ,עיצַאגפל

 ,טכירעּב םעד ןופ ךיוא רָאלק טרעװ סָאד .לַאפכרוד ַא טַאהעג טָאה

 .עסערּפ רעד ןיא טכילטנעפערעפ טָאה ּװָאנעלשט .רד ןכלעװ

 רעד ןעגעג עיצקַאיטסעטָארּפ ַא ןעגעװ סולשעּב רעד רעּבָא

 ,טַאהענ ארומ טָאה'מ ,ןערֶאװעג טריפעגכרוד טשיג זיא א"קי

 - --- ןעפרַאשרעּפ עגַאל יד ךָאג ןָאק סָאד וַא
 ס'לצרעה ןעשיװצ טמעלקעגנייא ,גנּוגעװעּב עשיטסינויצ יד = |
 רעשיטסינויצ-יבבוח רעד ןיא ,טייז ןייא ןּופ עיטַאמָאלּפיד-סיורג

 / ײטקַא עײנ טכוז ,טײז רערעדנַא רעד ןופ עיצַאזינָאלָאק.ןיילק

 ןענעז סָאװ .תוחכ-גנופַאש עשינויח יד רַאפ ןעטייקכילגעמ-טעטיוו

 ןעגיזָאד םעד ןופ קוודסיױא ןַא ,ןעסקַאװעג רדסּכ ריא ןיא
 עשיטַארקָאמעד יד ןעועװעג ןיא רָאירעּפ - םרוטש . ןּוא - גנַאוד
 ןיפ .ןעּבירשעג ןיוש ןענָאה רימ רעכלעװ ןעגעװ ,עיצקַארפ

 טעמפ ןיא רעדנעל ענעדישרעפ ןיא ןוא ןעטײז ענעדישרעפ

 .רָאּפ טָאה סָאװ ,גנומערטש יד ןעמואװשעגפיורַא קיטייצכיילג
 -ילָאּפ רעד .טע ּברַא.טרַא װ ג עע ג ןּופ ןעגנּוזָאל טרילומ |

 עיצַאוינָאלָאקיןײלק עשיטסינויִצ-יבבֹוח יד ןּוא םזינויצ רעשיט)
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 ךָאנ גנַארד םעד ןעליטש טנָאקעג טשינ .טניש סע יװ ,ןעּבָאה
 רעשיטסינויצ רעד טימ ןעמַאזוצ ןעסקַאװעג ןיא סָאװ ,םישעמ
 ןּופ טסינויצ רעטנענימָארּפ ַא ,עשטנעמ .רד  .גנוגעװעג
 .רַא רעשיטסינויצ ןופ ןַאלּפ ןעכילרהיפסיוא ןַא טּפַאש ַאניװָאקוּב
 ןעטסיתיצ עשיכ ײר ס ס ע יד ַארָאּפסַאיד רעד ןיא טעּב
 ןערָאלק ַא טרילּומרָאפ (1901 ץרעמ) ץימלֶא ןיא ץנערעפנָאק
 רעניװ רעד ּוצ ןעלהַאװ יד .טעּברַאיטרַאװנעגעג ןּופ םַארגָארּפ
 *טיל רעשיטסינויצ רעד ןעּבָאה סָאװ ,(1900 טטּברעה ןיא) הליהק
 -עּב ןעּבָאה ,ןעמיטש עלַא ןופ .צָארּפ 50 טעמּכ ןעּבעגצג עט

 .קַאט רעשיסילָאּפ רעקרַאטש ַא טרעװ םזינֹויצ רעד זַא ,ןעזיװ -
 ןעלהַאװ יד טימ גנַאהנעמַאווצ ןיא .ןעּבעל ןעשידײ םניא רָאט
 ייטש ןערעה טזָאלעג ךיז ןעּבָאה טנעמַאלרַאּפ ןעשיכיײרטסע םוצ
 יד ןעריזינַאגרָא לָאזמ ןזַא ,ןעהײר עשיטסינויצ יד ןיא ןעמ
 רעטנוא ײטרַֿפּפ רעשידיײ.לַאנָאיצַאנ ַא ןיא רעלהעװ עשידיי
 ןמיוַא זיא גנוטכיר עגיזָאד יד .ןעטסינויע יד ןּופ גנורהיפ רעד
 ןעטערטרעפ (1901 ינּוי) רהָאפנעמַאזּוצ-ןעטסינויצ רעגרעּבמעל
 ןָאעל .רד ײז ןעשיװצ ,רענדער הײר עצנַאג ַא ךרגז ןעזעװענ

 רעֶּבָא ןענעז ןעטסינויצ ךס ַא רַאפ ,ןַאמזיוה .א .רד ןוא ךיר
 ּוליפַא ןוא דמערפ ךָאנ ןעועװעג ןעקנַאדעג עײג עגיזָאד יד
 רעכלעװ ,חוּכו:עסערּפ רעד תודע טגָאז םעד ןעגעװ .לַאדרּוסּבַא
 ןּוא יודרָאנ סקַאמ ןעשיװצ "טלשװ, רעד ןיא ןעמיקעגרָאפ ןיא

 ּוליפַא .קַאללָאּפ .צ .ג דנַאלָאה ןופ טסילַאנרושז ןעשיטסינויצ ַא
 ךיז טָאה ,ױדרָאנ סקַאמ יװ ,טסײג רעלַאינעג ןּוא רעפיט ַאזַא
 יײרעמפ ּוצ ךעלגעמ ןיא'ס ױזַא יװ ,ןעלעטשרָאפ טנָאקעג טשיג
 רעשיטילָאּפ.שיטסינוװיצ ַא טימ עיגָאלָאעדיא עשיטסינויצ יד ןעגינ
 טָאה גנוגײמ ס'ױדרָאנ סקַאמ .רעדנעל-תולג יד ןיא טייקיטעט
 .-יטילָאּפ רעטנַאקעּב ַא ,ןײטשּברַאפ דוד ,רד ןעטערטרעפ ךיוא

 } רעד ךרוד ,רעטעּפש טשרע  ,ךיריצ ןיא טסימָאנָאקע ןּוא רעֶק
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 זַא ןערָאװעג רָאלק ןיא םזינויצ ןעשיטעטניס םנופ גנולקיווטנע
 ַא ףיוא ןעריזַאּב טשינ ןָאק גנּואױשנַאיטלעװ עשיטסינויצ יד

 טימ זיא'ס ..תּול ג ה תל י לש רעשינַאכעמ ןּוא רעװיטימירפ
 ןיא טַאַאטשנעדיײ רעד זַא ,ןערָאװעג רָאלק עלַא רַאפ טייצ רעד

 סָאװ ,םּוטנעדיי ַא ךרּוד ןערעװ טיוּבעג טשינ טעװ לארשי-ץרא -
 ןיוש .טרירענעגעד שיטילָאּפ ןּוא ךילטפַאשטריװ ,גיטסייג ןיא

 יביר רעד ןיא ױדרָאנ סקַאמ טָאה סערגנָאק ןעטפניפ םעד ףיוא
 ַא ןיא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ .,ןצגנוניימ טגָאזעגסױרַא גנּוט -

 50 ,"טלעװ, רעד ןיא ןעלקיטרַא עטנהָאמרעד ענייז ּוצ הריּתס
 קידנענרעל ,געװ ןערענָאיצולָאװע ןַא ףיוא ,ךעלעמַאּפ

 יד ןערָאװעג ףײר זיא ,ןעגנורהַאפרע רדסּכ קידנעפיטרעפ ןוא

 ןופ המּוקת רעד ןיא טָאה סָאװ ,גנּואױשנַא:טלעװ עשיטסינויצ

 ןעשיװצ געװ-טפנוקוצ ריא ןעכיז ןעּבױהעגנָא סערגנָאק ןעטפניפ

 ' ןיילק רעשיטסיגויצייבבוח רעד ןוא עיטַאמָאלּפיד.סיורג- ס'לצרעה

 | : ,עיצַאזינָאלָאק

 םעד ןיא לצרעה

 טעניבַאקיסטעברַא |

 רעטומ ן"יז טימ
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 םערגגָאק רעשיטסינויצ רעטפניפ רעד (9
 לעוַאב ןיא

 עמוס עגיטיונ עצנַאג יד ךילדנע זיא סערגנָאק םעד ברע
 ןּוא ןערָאװעג טלעמַאזעגפיונוצ (גנילרעטש טנופ טנעזיױט 201
 .רָאנ ריא ןעּבױהנָא טנָאקעג טָאה קנַאּב-לַאינָאלָאק עשידיי יד
 .א .רד טפור ןעּבױלג-ןוחצנ ןעקרַאטש ַא טימ .טײקיטעט עלַאמ
 יד, ':(1901 רעּבָאטְקָא) לעקיטרַא-*טלעװ, ןײז ןיא קערָאמרַאמ
 .רעפ גיטיײצכיײלג "!גיהעפ:סטעּברַא זיא קנַאּב רעזנּוא ,קנַאּב
 .דנַאלגנע ןיא טײקיטעט עשיטסינויצ יד ךיא ךיז טקרַאטש
 .ָאלימ רעסיורג ַא ןָאדנָאל ןיא רָאפ טמּוק 1901 רעּבמעװָאנ ןיא
 ךס ַא ךִיז ןעגילייטעב סע ןעכלעװ ןיא ,גניטימ רעשיטסינויצ
 ןעמיושיּב עטמהירעּב יז ןעשיווצ ,רעקיטַאּפמיס-ןויצ עכילטסירק
 | .ןעלארענעג ןוא

 .סיניצ רע טפניפ רעד ךיז טנעפע רעּבמעצעד 26 םעד |
 טשינ ןזיא טייצ:רעטניװ יד םנה .לעוָאּב ןיא סערגנָאק רעשיט
 -ַאגעלעד 0 ןעמּוקעג סערגנָאק םּוצ ןענעז .,גיטסניג ןעזעװעג
 -פערע:סערגנָאק ןופ גָאט םעד ןיא .טסעג 1000 ךרעינַא ןּוא ןעט
 עשיטסינויצ טלעװ רעצנַאג רעד ןיא ןןעמוקעגרָאפ ןענעז גנונ
 .ןעמ טָאה ,ןעלייט.טלעוו ןּוא רעדנעל עלַא ןּופ .סעיצַאטסעפינאמ
 ,ןעגנוסירגעּב עכילרעייפ טקישעגוצ

 ייצ יד :לצ רע ה טרעלקרע עדעריסגנונפערע ןייז ןיא = - }
 יב גנוטכַא ךיז טּפַאש ןּוא רדסּכ טסקַאװ גנוגעװעּב עשיטסינ
 רוקמ רעד זַא - ,טוײװעּב םזינֹויצ רעד ,ןעדיי-טשינ ןוא ןעדיי
 ןעוצװעג ןיא תיטאר 3, ,דלעג ןיא טשיִג טגיל חֹּכ ןופ
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 יו ןעבעגעגניא טשינ יקַאט ךיז טָאה רָאפרעד *ײדיא יד

 .יצַאזינָאלָאק עשיּפָארטנַאליפ יד, ,עיצַאזינָאלָאק עשיּפָארטנַאליפ

 טעװ עיגַאוינָאלָאק עלַאנָאיצַאנ יו ,ןעלַאפעגכרוד ןיא

 ןעלעגעג ןעּבעל ןעשידײ םעד טָאה םזינֹויצ רעד  .*!ןעגנילעג

 םוינויצ רעד ןיא עגַארפנעדײ רעד יּבגל , .טלַאהניא ןּוא ץנַאלג

 .טלעװ יד ײּב ךיוא ."ַאקירעמַא ןופ גנוקעדטנע יד ןעזעװעג

 םוצ גנוהיצעּב עװיטיזָאּפ ַא ךיז טּפַאש ןעגנוריגער ןּוא רעשיעה

 טניירפ רעטרירַאלקעד ַא זיא ןַאטלוס רעשיקרעט רעד .םזיגו

 :ָאניטנַאטסנָאק ןיא ץנעידיוא רעד תעשּב ,קלָאפ ןעשידיי םנופ

 ,טײקכילטנעפע רעשידײ רעד ןעּבעגעגרעּביא סָאד רע טָאה לָאפ

 ןיא הֹּכּקּת רעטשרע רעד ןּופ ףֹוס סײב טציא ןעהעטש רימ

 .ירטסניא יד ןערָאװעג ןעפַאשעג ןענעז סע  ,גנוגעװעּב רעזנוא

 .גנוכַאװרעד רעלַאנָאיצאנ רעד רַאּפ גיטיונ ןענעז סָאװ ,ןעטנעמ

 .ןערָאװעג גיהעפ:סנָאיצקַא טציא ןיא קנַאּב-לַאינָאלָאק יד ךיוא

 .עב יד ןטעּברַא ּוצ שיגרענע רעטײװ עֶּבַאגפוא רעזנוא זיא'ס
 ,רעטײװ געװ ןריא טהעג יז זַא ,קרַאטש ױזַא ןיוש ןיא גנוגעװ
 ןּופ רענײ ק, .ןעהייר ערעזנּוא טזָאלרעּפ רענעי רעדָא רעד םגה

 -.?!ךילרהעּבטנענוא רהעמ טשינ טנײה זיא זנ'וא

  ןעגנַאל ַא טימ ןעמּונעגפיוא טרעװ עדער ס'לצרעה = }

 .ץצרָאמרַאמ רַאק סָא רעּביא טיג ןַאד ,לַאפייּב ןעשימרוטש

 .גנָאק ןעטרעפ םעד טייז :טעטימָאק-סנָאיצקַא ןּופ טכירעּב םעד

 .ןערָאװעג רעקרַאטש ןוא רעסערג עיצַאזינַאגרָא יד זיא סער

 ,עילַארטסױא ,סינּוט ,עיריּביס ןיא ,רעדנעל עטסעטייוו יד ןיא

 .""ירעפ עשיטסינויצ ןעפַאשעג ךיז ןעּבָאה .וװ ,זַא ןּוא ַאדַאנַאק

 ופי ןיא לּוש עשיאערּבעה יד טציטשרעטנּוא יק .ַא רעד ןענ

 .עסעדּפ-ײטרַאּפ יד ,םילשורי ןיא קעטָאילּביּב .לָאנָאיצַאנ יד ןּוא

 . זיצ עשיטסינויצ עײנ ּוצ רדסּכ ןעמּוק סט ןּוא ךיז טלעקיװטנע

 םרעוװ טַארעּפער ס'קערַאמרַאמ ,ןעכַארּפש ענעדישרעפ ןיא ןענְנּוט
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 8 .ש .ןעטַאגעלעד ענלעצנייא ןּופ ןעטכירעב ךרור טצנעגרעל

 .ןהכ .רד ,עינעמּור ןיא עגַאל רעד ןעגעװ טדער סעלענ

 .ַאגרָא עשיטסינויצ יד ּואװ ,דנַאלסּור ןעגעװ = ןײטשנרעּב

 יָאָאק ,סעיצוטיטסניא עכילטפַאשטריװ סנעטצעל טפַאש עיצַאזינ

 .ןעטפַאשנעסָאנעג:עיצקידָארּפ ןּוא ןעניײרעפמּוסנָאק ,ןעװיטַארעּפ

 | .עירַאגלוּב ןעגעװ טדער - טסּברעה .ק

 ןַאד .טכירעּב ןעלעיצנַאניפ א טיג ש עקָאק .א .רד

 טײקיטעט רעד ןעגעװ עיסּוקסיד עכילרהיפסיואינַא רָאּפ טמיק

 יָאפ (עיצילַאג) ט ר ָא פ ָא פ ַא ר .ר ד ,טעטימָאק-טנָאיצקַא ןּוס

 יּבעה יד טימ ןעריסערעטניארעפ ךיז רהעמ לָאז'מ זַא ,טרעד

 .גנוהיצרע רעלַאנָא'צַאנ רעד טימ ללכּב ןּוא ןעלוש צשיאער

 ייװעג ּוצ זיא'ס רעװש יװ .,טלהעצרע (ןילרעּב) ע ע ל ק .ר ד

 ײסַא קרַאטש ןענעז סָאװ ,ןעדײ עטטײד יד םוינֹויצ ן'רַאּפ ןענ

 טעגרַא יד ןעכײלגרעפ טשינ ןעמ ןָאק םעד ּבילוצ ןוא ,טרילימ

 יויצ עשיסור ןופ טעּברַא רעד טימ ןעטסינֹויצ עשטייד יד ןופ

 רעלעגָאיצידַארט-לַאנָאיצַאנ ַא טימ ןוט ּוצ ןעּבָאה סָאװ ,ןעטסינ

 ןָא טוײװ (ןרָאננוא) ן ה ַא ז מ ַא ה ַא ר ב ַא .עסַאמ רעשיריי

 ךס ַא ןעדײ עשירַאגנוא טנעזױט 8400 יד ןעשיװצ ןָאק'מ ןַא

 טכַאמעג טשינרָאג טעמּכ זיא טציא זיּב .םזינויצ ן'רַאפ ןוטפיוא

 יע ד .י .ןעסעגרעפ םשיג ןעדיי עשירַאגנּוא יד רָאטימ ,ןערָאװעג

 יעג דנַאלגנע ןיא םזינויצ שעד זַא .טגָאז (דנַאלגנע) סַאַאה
 יטנעפע רעד ןופ סעיטַאּפמיס יד רחעמ גָאט ןעדעי טימ טניוװ

 .ָאדרעפ ןיא ןענײרעפ עשיטסינוצ ןופ לָאצ יד .גנוניימ רצכיל

 טעּברַא עיצַארעדעפ-ןעטסינויצ עשילגנע יד  .ןערָאװעג טלעּפ

 יס ט ר ָא װ טַאגעלעד רעד .עילַארטסיױא ןוא עידניא ןיא ךיוא
 .ָאז טעטימָאק:סנָאיצקַא ןופ רעדילגטימ יד זַא ,טגנַאלרעּפ ןַא ם

 ןעצנַאגניא ןענָאק ךיז ןעלָאז יז ידכּב ,סלַאהעג ןעמיקעּב ןעל
 יקס7רַאכיפ .רד  .טײקיטעט רעשיטסינויצ רעד ןעמדיװ
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 ןענָאה טכָאריײא.חרומ ןיא ךיוא זַא ,ן'עעלק .רד יּבגל ןָא טזייװ
 :ןט מ צ ײװ .ר ד .רענגעג עקרַאטש טימ ןּוט ּוצ ןעטסינויצ יד
 ןעשיװצ ןעצַאזנעגעג ןײק ןעּפַאש טשינ רָאט'מ זוא ,טרעלקרע
 ןיא סערגנָאק רעשיטסינויצ רעדעי .ןעדיײ-ברעמ ןּוא ןעדיי-חרזמ
 ָאולַא ףוַאד'מ .,בוט:םוי רעסיורג ַא םוטנעדי ןעשיסור ן'רַאפ
 ענהעש ַא טלַאה ן יק רי ס .נ ,ןעסנַאנָאסיד ןערהיפנײרַא טשינ
 .ר ד .תודחַא ּוצ טנהָאמ רע רעכלעװ ןיא ,עדער עש'אערּבעה

 ןּוא םזינויצ ןופ בצמ םעד ןעגעװ טלהעצרע קינַאמסַאּפ
 | .ץייוש רעד ןיא םוטנעדײ

 םניא 5 צ ר ע ה טרעפטנע ,עיסוקסיד רעד ןופ ףוס םּוצ
 .יטירק גינעװ ּוצ ָאד טָאה'מ :טעטימָאק-סְנָאיצקַא ןופ ןעמָאנ |

 יירפוצנוא ןַיז ןעזּומ רימ .םישעמ עריא ןוא גנוטייל ּוד טריק

 ,ןעגנוגנערטשנָא עסיורג ּוצ ןעגניװצ זנּוא טעװ סָאד לײװ ,ןעד
 ןיא טשינ רעּבָא טגיל גנוגעװעּב רעד ןּופ טקנוּפרעװש רעד
 ןענײרעפילַאקָאל יד ןיא רָאנ ,טעטימָאקטנָאיצקַא רעניװ םעד
 .רָאפ יד טעװ טעטימָאקסנָאיצקַא רעד .סעיצַאזינַאגרָאידנַאל ןוא
 "עב ןיא ןעמהענ ןעטַאגעלעד יד ןּופ ןעגנורעדָאפ ןּוא ןעגאלש
 -הָאצעּב ןעגעװ ןַאמסטרָאװ .געלעד ןּופ גארטנַא רעד טכַארט
 םיצנירּפ ןיא ןיא רעדילגטימ-טעטימָאקסנָאיצקַא יד ןופ גנול
 יכרוד סָאד טעװ'מ זַא ,טײצ ַאזַא ןעמּוק רעכיז טעװ'ס .גיטכיר
 ףהעמ טשינ -- לצרעה -- רע טעװ סלָאמַאד רעּבָא ,ןערהיפ
 --לצרעה ּוצ טיג-טשינ טניימ ךָאד .טעטימָאקסנָאיצקַא םניא ןייז
 ַא ךיא ןּופ אקוד ןעליװ רימ ,דלעג ןייק טשינ ןעליװ רימ זַא
 / - .גנּוגעװעּב ךעד רַאפ ןעּבעגוצסיא סע ידכּב ,דלעג ךס

 ינָא מ ס י ס נג ע ר פ טרירעפער גנוצױטכַאנ רעד ןיא
 ץקנאּב יד קנַאּבילַאינָא לָא ק רעד ןעגעװ ער ָאיפ עט

 :יירּב ַא ןעלקיװטנע טעװ ןּוא גיהעפסטעּברא ךילדגע טציא ןיא

 ענעדישרעפ ךיז ןעגילײטעּב עיסוקסיד רעד ןיא .טײקיטעט עט
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 .טגנַאלרעֿפ רעכלעװ ןיק ש יס'וא .מ.מ ײז ןעשיװצ ,רענדצר

 רעד .לארשי ץרא ןיא נגולײטּבָא ןַא ןענעפע לָאז קנַאּב יד זַא
 | .ןעמונעגנָא טרעװ גַארטנַא

 ףיוא יודרָאנ סקַאמ טרירעפער גָאט ןרעֶדנַא םעד
 *יוה עכילטפַאשטריװ ןוא עגיטסײג ,עכילרעּפרעק , :ַאמעט רעד -

 רעדנעצנעלג ַא ןעועװעג ןיא סָאד ."קלָאפ ןשידײ ןופ גנוּב

 .ס'יודרָאנ ןעדער-סערגנָאק עטסעּב יד ןופ עניײא ,טַארעּפער

 -םדוק ָאזלַא ןּומ'מ -- ױדרָאנ ןָא טּבױה *!טכַאמ ןיא ןעסיז,
 .קלָאפ ןעשידײי ןופ עגַאל יד סיוא טהעז סע יװ ,ןעסיװ לכ
 .טּפַאשטריװ ,ןעשיויפ ןעגיטציא םעד ןעשרָאפסיױא יונעג ןומ'מ

 טהעטש ,רעדײל .ןעדי יד ןּופ דנַאטשּוצ ןעיטסײג ןּוא ןעכיל
 יב .ךוה רטגיטיוג רעד ףױא קיטסיטַאטס עשידיי יד טשינ

 ךרּוד טרהיפעג טעּברַא עשיטסיטַאטס יד טרעװ רעקלעפ ערעדנָא
 ַא ףיױא ןעציטש ךיז ןעוומ ,רעּבָא רימ ,ןענַאגרָא-הכּולמ יד

 י'ַאמ רעגיזָאד רעד ךיוא רעּבָא .לַאירעטַאמ םענעדײשעּב רהעז
 עשידיי ערעוװש יד ןעריטַאטסנָאק ֹוצ ידכּב .נונעג ןיא לַאיועט

 עטסמירָא סָאד ויא קלָאפ עשידיי סָאד .טיײקכילקריװ
 :טריװ טײקכילגעמ יד טשינ טָאה ךײ רעד .טלע װ דעד ןיא

 דוסי ןעטסעפ ןײק טשינ טָאה רע ,ןּבעלוצסיוא ךיז ךילטפַאש
 א ןענעז רימ .ַאּפָארײא חהזחמ ןיא טרפּב .סיפ עגנייז רעטנוא
 רעשידי רעשיפיצעּפס ַא ןיא סָאד ,ןשטנעמיטפול ןופ קלָאפ

 :עסערג ןַאהרעּפ ןענעז רעקלעפ ערעדנַא יד ייּב ךיוא .ףורעּב
 .ץוחמ ןעהעטש סָאװ ,ןעשטנעמ ןיפ ןעּמורג ערענעלק רעדָא ער
 -גידייל בורל ןענעז סָאד רעּבָא .סעצָארּפ ןעכילטפַאשטריװ םעד

 ערעזנּוא ןענעז ןעגעגַאד ,רעכערּברעפ רעדָא רעלטעּב ,רעהעג
 .טפול ןּופ קלָאפ א .םַאזסטעּברַא ןּוא ךילרהע ןעשטנעמטפול

 .טגָאז'מ .רוסי ןעכילטפאשטריװ ַא ןָא קלָאפ ַא זיא ןעשטנעמ
 :סיורג רעד .שלַאפ ןיא סָאד .קלָאפ:סלעדנַאה ַא ןענעז רימ זַא
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 ןענעז ןעדײ יד .טנעה עשידיי ןיא טשינ ךיֹז טנֹופעג לעדנַאה
 קנַאד ַא ןריטסיזקע ײז ,לַאטיּפַאק ןָא ,םירָא ,רעלדנעהניילק
 .ןעזניצ עכיױה ןעלהָאצ ןעזּומ ײז ןעכלעװ רַאפ ,טידערק םעד
 יּומ ,טידערק ןערילרעפ יז ןעװ ,סיוירק ןעטסנעלק םעד יב
 .חיסאלער יד ךיז טמהענ םעד ןּופ .ןעריטָאוקנַאּב יז ןעז
 טהעג רעסעּב טשינ .סעקינטָאוקנַאּב עשידיײי ןּופ להָאצ עסיורג
 עגיסיונ יד טשינ טציזעג רע ,רעקרעװדנַאה ןעשידײ םצד סע
 יד !ןענרעל טנָאקעג סָאד רע טָאה ּואװ .גנודליּבסייא-ךַאפ
 ידנַאה רעשידײ רעד .טוָאלעגוצ טשינ ךָאד םיא ןּבָאה ןעכעצ
 יעג רָאּפ ַא ףױא זױלּב ןעצינערגעּב טזּומעג ךיז טָאה רעקרעװ
 דײ רעד .סעקינשּולעּפַאק ,רעדײנש ,רעטסּוש :ןעפורעּב עטלהעצ
 רעגיליּב ןּוא ןעטכײל רהעמ קרעװדנַאה ןּוא לזנַאה ןיא ןּומ
 .עז רימ .דיי:טשינ רעד יװ ,טעּברַא ןּוא הרוחס ןײז ןּבעגקעװַא
 .טלעו רעד ןיא קלָאּפ עטריטַאָאלּפסקע ןעטסײממַא סָאד ןענ

 יד ןיא ןעטסגועמַא "!רעקלעפ יד ןופ ןעּפַאלקש ןענעז רימ,

 ןעציזעּב רימ .סעיסעּפָארּפ עיירפ יד ןיא ןעדײ יד ןופ ענַאל

 .טנגעדוטס-.רעלטעּב ַא ןופ ּפיט םעד ןעשטנעמטפול רעסיוא

 -עלָארּפ ַא טנעדוטס.רעלטעּב רעד ןיא םוידוטס םעד תעטּבע
 ןעמַאזקע םניא ,(סעיצקעל עטַאװיוּפ ןופ טּבעל רע) רעירַאט

 / יֹוצֹרָאפ ךיז טײצ ןייק טשינ טָאה רע) רעליּפשקילג ַא רע זיא
 .טפול ַא רע טרעװ ענעשעק רעד ןיא סָאלּפיד ן'טימ ,(ןעטיירּב
 ןופ ץַאז.טנעצָארּפ רעסיורג רעד זַא ,תמא טשיג ןיא'ס ",שטנעמ
 .גנַארד-סגנודליּב םעד ּבילּוצ ךיז טמעג ןלּוש יד ןיא ןעוײ
 רעמָאט רשפא ,טפָאה דיי רעד !גנולפייװצרעפ ןּופ טמוק סָאד
 יעג וצ םָאלּפיד םעד ןופ ףליה רעד טימ ןטגנילעג םיא טצװ

 :עטיּב ַא רָאג ,סקָאדַארַאּפ ןייק טשינ ןיא'ס .הגויח ןייז ןענופ
 ןַאק ךיא ּביוא, :ןעגָאז ךיז ןּומ די רעד ןעװ ,עידעגַארט ער
 יעװ ּוצ ןעוורּפ ךיא לעװ ָאט ,רערהעקיןעסַאג ַא ןערעװ טשינ
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 רעגיזָאד רעד ןּופ געװסױא רעד זיא ואװ ",רעטסינימ ַא ןער
 ייד" ןּופ ףליה רעד ףיוא ןענכער טשינ ןענָאק רימ ! עיצַאוטיס
 .קלָאפ םענעגייא םּוצ טייװ ןּוא דמערפ ןענעז יז ,ןרענָאילימ עש
 ַא ןיא סָאװ ,רעגָאילימ רעשידיי ַא ןיוש ךיז טניפעג סע ןעװ
 .ָאש רעד זיא ָאט ,רעדירּב ענייז ןעפלעה ליװ ןּוא ּפָארטנַאֿפיּפ
 יָאנש עשירפ זיולּב טפַאש רע לײװ ,ןעצונ רעד יװ רעסערג ןעד
 יד .ףליהטסּבלעיז ןּופ געװ רעד רָאנ טּביײלּב סע .רער
 יִעג טעּברַאיסטרַאװנעגעג יד יצ ,לעפײװצ ןּבָאה סָאװ ,עגינעי
 .טפּול ןענָאק ױזַא יװ :ןגערפ ןעמ ףרַאד ,םזינויצ םּוצ טרעה
 'םדוק ןעדי יד ָאולַא ןומ'מ ?םײה עשידי ַא ןעיוּב ןשטנעמ
 "וק אליממ ןיוש טעװ ןַאד ,ןעקרַאטש ךילטפַאש טריװ לּכ
 ךָאד ןיא'ס לײװ ,גנוּביױה עגיטסײג ןּוא עכילרעּפרעק יד ןעצמ

 עגירעגנּוה ּוצ ןעמּוק ּוצ ,ךַאז עשירַאנ ןּוא עגיד'תוירזכא ןַא
 רעײא טכַאמ :ןעגָאז ּוצ ײז ןּוא ןשטנעמ עטרהענרעטנוא ןּוא
 :רָאלק ךָאד זיא'ס !טעדליגעג טסײג רעײא ןּוא קרַאטש רעּפועק
 יַארפ עכילטפַאשטריװ ַא לּכיםדוק זיא גנוּבױה עכילרעּפרעק יד,
 רעגיטסייג רעד עגונּב ךיוא ןעגָאז ןעמ ןּומ עגלעז סָאד ".עג
 ירּוטלּוק יד רַאפ ןעטיה ךיז ןעמ ןּומ רַאפרעד ןּוא .גנוּבױה

 ךיז ןלעמּוטרעפ קירָאטעריןעזַארּפ טימ ןעליװ סָאװ ,םינשרד

 יסקלָאפ ןּוא ןעלּוש רַאפ ,"הרות ןיא ,חמק ןיא םא , ערעדנַא ןּוא
 ןבעלפױא ןכל ןּומ קלָאפ עשידיי סָאד .דלעג טלהעפ גנודליּב
 .גנוטכיר רעגיזָאד רעד ןיא .תוחּכ ןעמיקעּב ןיא ךילטפַאשטריװ
 !םזינויצ ןופ טעּברַא עטסנהָאנ יד ןעהעג ָאזלַא ןּומ

 ַא טימ ןערָאװעג ןעמּונעגפיוא זיא טַארעּפער ס'ודרָאנ
 .סַאימערעי .ק ירר טרירעפער ןַאד .לַאפייּב ןשימרּוטש
 רעד .ןעדיי ןּופ גנוּבױה רעכילרעּפרעק רעד ןעגעװ (ןעזױּפ)
 העמרעפ יד זַא ,ןעטַאד עשיטסיטַאטס טימ טזייװעּב טַארעפער
 יטשיג יד ייּב יװ ,ערעסערג ַא לעוטנעצָארּפ ןיא ןעדיי ןּופ גנור
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 .עכעה ַא ןעדיי יד יב זיא רעיודיסנעּבעל רעד ךיוא ,ןעדי
 ןעריטנַאטסנָאק קלָאפ ןעשידיי םייּב ןעמ ,זומ ןעגעגַאד ירער
 ַא ןיא ןענעז טָאװ ,עיצַארענעגעד רעשיזיפ ןּופ ןעמָאטּפמיס
 .ענעיגיה רעדנעגונעג:טשינ .ַא ןּופ אצוי לעוּפ ַא סָאמ רעסיורג
 ,נעסיװ רעשידײ, ןעגעװ טרירעפער װָאלָאק ָאס םּוחג
 רקיעְּב זיא תּורהיה תמכח יד י"עטכישעג ןּוא טפָאש
 ,רהָאי ןעטנהעצניינ םעד ךשמּב ַאּפָארייא:ברעמ ןיא ןענַאטשטנש
 .עג ןּבָאה ערעדנַא ןּוא ץערג ,רעגײג ,ץנוצ ,טסָאי ,טרעדנוה
 ףוסל זיא סָאװ ,טפַאשנעסיװ רעגיזָאד רעד ןּופ תורוסי יד טגייל
 טָאה ןּוא טייקכילקריו רעשידיי רעד ןּופ ןעסירעגּבָא ןעּביִלּבעג
 ייצ רעד .טייקשינויח עלַאנָאיצַאנ ריא ןעריולרעפ םעד ּבילּוצ

 .ףעּבעל עשידיי עצנַאג סָאד טּבעלעגפיֹוא טָאה רעכלעװ ,םזינ
 יײװ רעשידיי רעד יּבגל ךיױא ןעליפרע עּבַאגפױא עּבלעז יד זומ
 ןעגעװ ךייוטסײג טרירעפער רעּבּוּב ןיטרַאמ .טפַאשנעס
 ,ער ַא טלַאה (םײהנַאמ) סעזָאמ יי .ר ד .טסנוק רעשידיי רעד
 קלָאפ ןעשידיי ןּופ גנּוּבױה רעכילטפַאשריװ רעד ןעגעוו טַארעּפ
 סָאװ ,ןעגנּוזָאל ןּוא ןעקנַאדעג יד שיטקַארפ ט"עקיווטנע ןּוא
 .רָאנ טַארעפער ןעדנעצנעלג םניא ןערָאװעג טגָאזעגסױרַא ןענעז
 ןעשידי םעד ןקוַאטש דימו ףכת זּומ םזינויצ רעד ; סיוד
 ,רַאװ טשינ רָאט'מ ,קנַארק זיא רעכלעװ ,םזינַאגרָא-סטּפַאשטריװ
 / ףרוד עגַארּפןעדיי רעד ןופ גגוזייל רעגיטליגטנע רעד ףיוא ןעט
 -ַא ןיא טעּבוַא .סטרַאװנעגעג יד  .עירָאטירעט רענעגייא'נַא
  גרעּבנירג .ל .י ,ןעּבעל ןעשידיי ןּופ טיײקידנעװטיונ עלָאער
 ,דנַאלגנע ןיא ץעזעג-ןטנַארגימע ןעיינ םעד ןעגעװ טרירעפער

 טּוטַאטס . עיצַאזינַאג רֶא ןעײג םעד ןעגעװ = |
 ינ לד ָא ב .מ .ר ד ןוא ל צ װ ע ה ,ר ד ןעטַארעפער ןעטלָאה
 ,ןעגנורימורג זַא ,טמיטשעּב טוטַאטס רעײנ רעד .ר ע פ ײ ח
 ,רערילגסימ 5000 ןוא .ןעניײרעפ 50 סנעטסעדנימ ןעלהעצ טָאװ
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 .ערעדנּוזעּב ַא ןעפַאש טעטימָאקסנָאיצקַא ן'טימ םּכסהּב ןענָאק
 -סעדנַאל רעד ןּופ גיגנעהּפָא טשינ ןיא סָאװ ,עיצַארעדעפ

 ןעפורעגמיונוצ ןָא טציא ןּופ ףרַאד סערגנָאק רעד .עיצַאזינַאגרָא |
 ,ןעלַאפסמהַאנסױא ןיא רָאנ ,ןערהָאי ייװצ ןיא לָאמניא ןערעװ
 יירש ןעסורעגמיונּוצ סערגנָאק רעד טרעװ ,דנעגנירד זיא'ס ןעװ
 יוצ טשינ טרעװ סערגנָאק רעד ןעכלעװ ןיא ,רהָאי םניא .רעה
 יימָאקסנָאיצקַא ןעסיורג םנופ ננוציז ַא רָאפ טמּוק ,ןעפורעגפיונ

 יד ְןעגֶעװ עיסוקסיד רעד ןיא .(יסערגנָאק רעניילק רעד,) טעט }

 ןיק שי םוא .מ .מ סױרַא טערט ןעגארפ עלענָאיצאזינַאגרָא
 ןצמוקרָאמ לָאז סערגנָאק רעד זַא ,גַאלשרָאפ ןעטלַא ןײז טימ

 ןעּבָאה ןעטרָאד טכעולהַאװ סָאד ןּוא ןערהָאַי יירד ןיא לָאטנײא -|
 .רהָאי ײרד יד ןשט3 לקש םעד סא ןעפיוק סָאװ ,יד זולּב

 -עורק .י טָאטשנָא ןָאד טרירעפער (ןיו טילַאש .א .רד |

 ינירג רעד ןעגֶעװ (טרעדניהרעפ ןעװעג ןיא רעכלעװ .,יקצנעמ

 (לארשיל תמיק ןרק) דנָאפלַאנָאיצַאנ ןעשידו" ןופ גנּוד |
 רעמײהנעדָאב .רד ,רענדער עכנַאמ ןעּבָאה עיִסּוקְסיִד רעד ןיא =
 יָאד םעד ןּופ גנודנירג יד לָאז'מ זַא ,טגנַאלרעּפ ,ערעדנַא ןּוא ||

 ןומ'מ לײװ ,סערגנָאק ןעטסכעג םוצ ןיּב ןעגײלּפָא דנָאפ ןעגיז

 םעד ןעגעג .סעיטנַארַאװג עשידירוי עגיטיוג יד ןעפַאש רעהירפ |

 ייורג ַא טימ טָאה סערגנָאק רעד ןוא לצרעה ןעטערטעגפיוא זיא

 .ןעטצרטּוצּוצ ,גָאלשרָאּפ סל'צרעה ןעמונעגנָא .גגנורעטסייגעּב רעס -

 ױזַא .דנָאפלַאנָאיצַאנ ןעשידײ ןוֿפ גנודנירג רעד ּוצ דימּו ףכיה -
 .רעה .פָארּפ ןּופ םיורט רעטלָא רעד ןערָאװעג טריזילַאער ןיא

 ןעטשרע ץ'פיוא ןש טָאה רע ןעכלעװ ןעגעװ ,ָאריּפַאש ןַאמ
 רעשידײ רעד .גנורעטסיײגעּב רעסיורג ַא טימ טדערעג סערגנָאק |
 רעד ײב עלָאר עגיטכיװַא ןעליּפש רעטעּפש טעװ דנָאפלַאנָאיצַאנ -
 - .לארשי ץוא ןיא טעּברַא רעשיטסינויצ-לַאעו |

 .שינגנפ רעטמהירעג רעד טלַאה גנוציוטנעװַא רעד ןיא ?
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 | / סערגנָאק ןעשיטסינויצ
 ,ב ,רענזיולק ר"ד ,רענזיולק יורפ :סקניל וצ סטכער ןופ הייר עטשרעביוא

 .ןָאזעבַא ,טנַאקעבנוא ,רעבוב .מ ,הפי .ל ,לעווייפ
 ,ןיקצָאמ ,ל ,לצרעה ,ןייטשנרעב-ןהכ ר"ד :סקניל וצ סטכער ןופ הייר ערעלטימ

 | | ,ןַאמצײװ .ח
 ,רעגרעב .י ,רענזװעּפ .ש ,ןינוב :סקניל וצ סטכער ןופ הייר עטשרעטנוא



 .ַאברעדנתאװ ַא ?יװגנַאז ?ארשי רעלעטשטפירש רעשידיו
 טימ טרעּביִוצעּב סערגנָאק םעד שממ טָאה סָאװ ,עדער ערי

 ןיא עֶדעֶר יד .סָאטַאּפ ןעגיטכעמ ןוא רָאמּוה ןעכיירטסיײג ריִא
 ,טכאמ עריא ןּוא א"קי רעד ןעגֶעג ןעזעװעג טעדנעװעג רקיֵעּב
 רימ יװ ,ןענָאילימ ס'שריה ןָארַאב ןּופ רעטיה-האוצ יד ,רעּבָאה
 רעצנַאג רעד ןיא טײצ רענעי ּוצ ןיא ,טנהָאמרעד ןיוש ןעבָאה
 א"קי רעד ןעגעג גנוגערפיוא יד ןעסקַאװעג טלעװ רעשיטסינויצ
 ןיז טימ ןיא ליװגנַאז .לארשי ץוא ןיא טפַאשטריװ ריא ןּוא

 ייבבוח יד סָאװ ,סָאד ןּוט ּוצ ןעװעג ןעסיוא עדעריטסעטָארּכ
 ןעריזיליּבָאמ ּוצ :ןעסָאלשעּב טָאה סעדָא ןיא ץנערעפנָאק.ןויצ
 יִער יד .א"קי רעד ןעגעג ַאּפָארײא ןיא .גנוניימ עכילטנעפע יד
 ךארּפש רעשילגנע ןיא ןערָאװעג ןעטלַאהעג ןיא עד
 .נעצנעלג ַא ןיא ןערָאװעג טצעזעגרעביא טרָא ן'פיוא זיא ןּוא
 .יורג רעד ןּופ .ץן'ַײדרָאנ סקאמ ךרוד שטייד ףיוא םרָאפ רעד
 ַא ןיולּב ןעריטיצ ָאד רימ ןעלעװ עדער רעכעלרעה ןוא רעס

 ירע טָאה, ליװגנַאז טגָאז "לצרעה .רד , ,ןעצַאז עכיירטסייג רָאּפ
 לעװ ךיא ןּוא טנופ ןענָאילימ ייװצ רימ טיג :ןעדיײ יד טרעלק
 טָאה רע זא ,ןעזעװעג זיא ףוס רעד  .ןוטפיוא ךַאז עסיורג ַא
 םוכס ןעטגנַאלרעפ םעד ןּופ לעטרעפ ַא ןעמּוקעּב טשינ ּוליפַא;
 ןיק ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיי יד ןענַאטשעגפיוא ןענעז סלָאמַאד ןוא

 :ןצםורעגוצ ןלצרצה ןעבָאה ןּוא ןעּבעג טלָאװעג טשינ דלעג
 סָאד, -- "!םישעמ עסיורג יד ןענעז ּואװ ,תומולחילעפ ,ונ
 .עג עדנעגלָאפ ַא ןיא, ליװגנַאז ךישממ ןיא *ךימ טגהָאמרעד
 ןעסָאלשעּב םיִּתּביילעּב יד לָאמַא ןֹבָאה לטעטש ַא ןיא ,עטכיש

 "עי טָאה קעװצ םעד ּוצ .ןײװ לעסעפ ַא בר רעײז ןעקנעש ּוצ
 ,רעּבָא .ןײװ טרָאװק ַא ןעסיגניירא טפרַאדעג תיּנה-לעּב רעד
 ,רעסַאװ ןעסָאגעגנײרַא סנעטסיימ ןעמ טָאה ,ךיז טרהיס'ס יװ
 .יִלֵעֹּב יד ןעדָאלעגנײא בר רעד טָאה םורַא ןעכָאװ רָאּפ ַא ןיא
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 ענייז טָאה רע ןּוא ןוז ןייז ןופ גנורצייט-הוצמירב ַא ּוצ םיּתב
 .ײילעּב יד ."ןייװ, ןעטקנעשעג םעד טימ ןעזעװעג ךדּבכמ טסעג-

 ןעטסײמַא ןוא ןײװ ןימ ַאזַא ןעגצג טריטסעטָארּפ ןעבָאה םיִּתּב
 םניא ןעּבָאה סָאװ ,עגינעי יד ןעזעװעג טכַארּבעגפיױא ןענעז -

 יעגרָאפ טציא ןיא עּבלעז סָאד ,"רעסַאװ ןעסָאגעגנײרַאפעסעּפי

 טרעלקרע *טגָאזמ, .רענגעג ענייז ןּוא לצרעה ,רד טימ ןמּוק.
 סָאד ןָאק יװ ,גיטכיר .םֹולח ַא ןיא םזינויצ רעד זַא, ליװגנַאז;
 יַאװרע ןעדיי יד ןעלָאז .ןעפָאלש ןעדיי ידי ?ןעװ ,ןייז .שרעדנַא ?
 .'םולח ַא ןייז וצ ןערעהפיוא םזינויצ רעד טעװ סלָאמַאד ,ןעכ -

 ןָארַאּבפ :ליװגנַאז טגָאז א"קי רעד ּוצ ןַאד קידנעהעגרעגיא;
 זַא ,גלָאמרע ַאזַא עיּפָארטנַאליפ ןייז טימ טַאהעג טָאה שריה
 הינמ רע טָאה ,רערָאנש ןייא ןעװעג ןַאהרעפ ןיא'ס ּואװ ,טרָאד
 יעג תוחּפה לכל טָאה ןָארַאּב רעד רעּבָא .ײװצ ןעפַאשעג ה"יבְו
 רענערילרעפ ַא ןעועװעג טשינ ןיא רע ,ןֹוצר ןעטּוג ַא טַאה
 .ָאֵי ןענעז ןענָאילימ ענייז ןַא ,ארֹומ ךיא ּבָאה ןעגעגָאד = ,די
 דנַאל סָאד ףרַאד'מ זַא .,טגָאזעג ָאד טָאה'מ; -- ."ןעריולרעפ
 ןָאק א"קי רעד יּבגל .,דנַאל ןָא קלָאפ םעד ןעּבעג קלָאֿפ ןָא
 ןענָאילימ יד ןעּבעגקעװַא יז לָאז :ןעגָאז עּבלעזסָאד ךיוא ןעמ
 ,עג ליװגנַאז טָאה ףֹוסל ."ןענָאילימ ןָא ליצ ַא רַאפ ליצ ַא ןָא
 טליײטרוארעפ סערגנָאק רעד, :גַארטנַא ןעדנעגלָאפ ַא טלעטש
 ּבילוצ ."שריה ןָארַאּב םנּופ רערהיפסיוא-האוצ יד ןופ גנולדנַאה יד
 רעּביא ןעמיטשּפָא טוָאלעג טשינ לצרע ה טָאה םימעט .עסיוװעג
 טשיג טרעהעג סָאד, :קידנערעלקרע; ,גַאלשרָאפ ןעגיזָאד םעדי
 ,רעטרעװ ןַאהרעפ ןענעז סע רעּבָא ,סערגנָאק ןעשיטסינויצ םּוצ
 *!ןעריולרעפ טשינ ןעהעג סָאװ

 -עיצַאזינַאגרָא םעיינ םעד ןַאד טסילשעּב סערגנָאק רעד |
 טגידנערַאפ ןיא עיסימָאק רעד ןּופ טקעיָארּפ םעד טול טוטַאטס
 טגָאלש ןיקשיסּוא .מ .מ .קנַאב רעד ןעגעװ עיסוקסיד יד
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 ו

 טימ טײקיטעט ריא ןעּביױהנָא לָאז קנַאּבלַאינָאלָאק יד ןַא ,רָאּפ
 ןײסש ברַאּפ .ד .הד ,לארשי:ץרא ןיא ןעטפעשעג:סלעדנַאה
 ַא טײרג ןעגיל ןעּבָאה גידנעטש לָאז קנַאּב יד זַא ,טרעדָאפ
 ןעפלעה ףיַאד סָאװ ,טעטיטָאקסנָאיצקַא ן'רַאפ םּוכס ןעסיוועג

 יי ,רעטרַאשט םעד ןעמוקעּב םייּב
 רעבּוּב ןיט רַא מ טרירעפער גנוציז:סולש רעד ןיא

 יד ןעגעג  .עיסימָאק.רּוטלּוק רעד ןופ ןעגַאלשרָאּפ יד ןעגעװ
 יֹיצ עמורפ יד ןּופ ןעמָאנ סניא סױרַא ךיז ןעגָאז ןעגַאלשרָאֿפ
 ,לצרעה .שטיװָאניּבַאר ןוא סענײר םינּבר יד ןעטסינ
 יד רעּביא טסיר "ףמַאק:רּוטלּוק, םעד ןעגידנערַאּפ .גידנעליװ
 .ימָאקסנָאיצקַא םּוצ ןעלהַאװ יד ןערהיֿפכרּוד טזָאל ןּוא םיחּוּכו
 עגנוי יד יג גנוגערפיוא עסיורג ַא סיױוַא טפּור סָאד .טעט
 יעד רעד םורַא טריּפורג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעמסינויצ עשיסור
 .ןהֹּכ ,רד טימ ןעטַאגעלעד 0 ךרע'נַא .עיצקַארּפ רעשיטַארלָאמ
 חיטַארטסנָאמעד ןעוָאלרעפ שארּב ןיקצָאמ ,ל ןּוא ןייטשנרעּב
 ןּופ וורּפ רפטשרע רעד ןעזעוועג' ןיא סָאד .5ַאז.סגנוציז םעד
 ךיז טָאה לצרעה .סערגנָאק ןעשיטסינויצ ַא ףיוא עיסעצעס ַא
 הּוררעטסערג רעד טימ ןוא ןצקערשרעּביא טזָאלעג טשינ רעגָא
 ןערעגנע םעינ םעד ןיא .ןעלהַאװ יד טרהיגעג רעטײװ רע טָאה
  ,קערָאמרַאמ רַאקסָא ,לצרעה :ןײרַא ןענעז טעטימָאקסנָאיצקַא
 יינש .רד) יקצענעמערק ,זניא ןּוא ןהָאְק ,ל .רד ,שעקָאק ,רד
 ןעשיװצניא (טגָאזעגּפָא תוּבס עטַאװירּפ ּבילוצ ךיז טָאה רער
 ,םגנוציז םניא ןעמּוקעגקירּוצ רעדיװ ?ןעטסינָאיסעצעס, יד ןענעז
 רעד ןעגעג טשינ ןיא רע זַא ,טרעלקרע ןַאד טָאה ?צרעה .לַאז
 .,עלרע רעהירפ ןעזומ ןעגארפ עשיטילָאּפ רעּבָא ,טעּברַא-רּוטלּוק
 ןופ ןעגאלשרָאכ יד ןָא טמה;ג סערגנָאק רעד .ןערעװ טגיד
 | ,עיסימָאק:רוטלּוק רעד

 ןעזעװעג ןיא'ס ;לצרעה טגָאז עדע ה.סולש ןייז ןיא
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 ץנַאּצ יד טרהיטעגּוצ ףוס-לּכ ףוס טָאה'מ ,סערגנָאק-סטעּברַא ןַא
 ןעקרַאטש טעװ טיוטַאטס רעײנ רעד ,טײקיהעּפ-סנָאיצקַא ןַא וצ
 .ָאװעג טגײלעג ןיא דנָאפלַאנָאיצַאנ םעד רַאפ ,עיצַאזינַאגרָא יד
 ןצכילטנעגוי ַא טימ ןטעּברַא רעטײװ ןומ'מ .דוסי רעד ןער
 ,דיתע ןייז ןּוא קלָאפ ןעשידיײ םעד תבוטל ןערּג

 ןערָאװעג ןעסָאלשעג ןיא גנומיטש רעגיד'תוּבהלתה ַא ןיא
 ןַא ,טגָאזעג יװ ,ןעזעװעג ןיא'ס .סערגנָאק רע טםניפ רעד
 .עט רעכילטנירפ רעד .ןעטירד םּוצ ךילנהע ,סערגנָאקסטעברַא
 .םיוא ןיא סערגנָאק םּוצ דימַאח לודּבַא ןָאטלּוס םנּופ םַארגעל

 רעד זַא ,זײװעּב ַא סלַא דיירפ רעסיורג ַא טימ ןערָאװעג ןעמונעג)
 סעיסיקסיד יד רעּבָא .געװ ןעטּוג ַא ףיוא זיא ןינע.רעטרַאשט
 זַא ,ןעזיװעּב ןעּבָאה סערגנָאק ןעטפניפ ןיפ:וא .ןעטַארעמער ןוא
 .עּב רע ,ןערָאװעג רעלַאער ןּוא רעטײר ןיוש ןיא םזינויצ רעד
 ןפיוא ןעטרַאװ ףױא זױלּב טעטיװיטקַא ןייז 'טשינ טצינערג

 ר ַא.סטרַאװנעגע ג ןופ ןעגנּוזָאל יד .רעטרַאשט

 ןעטפניפ םעק ףיוא ןערָאװעג טרימַאלקָארּפ ןענעז סָאװ ,ט ע ּב
 יב יד ןיא םוינֹויצ רעד זַא ,ןעזעװעג דיעמ ןעבגָאה ,סערגנָאק
 עכילרעה יד רָאנ טשינ טיוּב סָאװ .קלָאפ ןעשיִדי ןופ גנוגעוו

 רעד ןופ הוה ןערעװש םעד ןעגעװ ךיוא טגרָאז רָאנ ,טפניקוצ
 .טיײקכילקריװ רעשידי
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 "ןיוו ןשיווצ געוו ןפיוא (0
 - ןָאדנַאל-לָאּפָאניטנַאטסנַאק

 ןעזעװעג ן'לצרעה רַאּפ זיא 1902 רֹהָאי עזָאלסערגנָאק סָאד |
 יּנָאק ,ןיװ ןעשיװצ תועיסנ עשיטילָאּפ עגיר'רדסּכ ןופ טייצ ַא
 לצרעה טמּוקעּב 1902 רַאורּבעפ ּבױהנָא ,ןָאדנָאל ןּוא לָאּפָאניטנַאטס

 ףכּת ,עשעּפעד ַא יִעֹּב םיחַארּביא רעטסיײמ:ןעינָאמערעצ םנופ
 זיא רַאורבעפ 15 םעד ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק ןעמּוק ּוצ רימו

 ינירג ,ל .י טסינויצ ןעשילגנע ןעטנַאקעּב ן'טימ ןעמַאזּוצ) לצרעה

 ןעמּונעגפיוא טרעװ רע ּואװ ;קסָאיק זידליא ןיא ןענישרע (גרעּב

 רעד .ןערָאטסינימ עשיקרעט ערעדנַא ןּופ ןּוא יעּב טעזיא ןופ |

 ץלציעה טָאה'מ זַא ,ןעועװעג זיא ןצנערעפנָאק יד ןּופ טַאטלוװער

 ,טפַאשלעזעג רעשידיי-שינַאמָאטָא ןַא ןּופ גנּודגירג יד ןגָאלשעגרָאפ

 ןּוא סָאמ רעטקנערשעּב ַא ןיא ןעדיי ןעריזינָאלָאק לָאז סָאװ

 ,םירהנ:םוא) עימַאטָאּפָאזעמ ןיא ןעסַאמ עטקַאּפמָאק ןיא טשינ
 ירעט רעד ןּופ םיחטש עלַא ףױא ללכּב ןּוא עילָאטַאנַא ,עיריסו
 -עדנַאװנײא עשידיי יד .לארש-ץרא ץוח ַא עירעּפמיא רעשיק
 ןּוא טפַאשרעגריּב:סטַאַאטש עשיקרעט יד ןעמוקעּב ןעלעוו לער
 ײּב ןעניד יװ ,ןעטכילפ-רעגריּב עלַצ ןעליפרע ןעפרַאד ןעלעוו
 ךיז ףױא טלָאזעג לצרעה טָאה רַאפרעד .װ ױזַא ןּוא רעטילימ
 האולה ַא ייקרעט רעד ןעּבעג (1 :ן'תוביחתה עדנעגלָאפ ןעמענ
 םעד ןערינַאס ןעפלעה טעװ סָאװ ,טּפַאשלעזעג ַא ןעפַאש (2
 יסקע ּוצ ידכּב ,טַאקידניס ַא ןעדנירג (3 רצוא.הכּולמ ןעשיקרעט
 ."קרעט רעד ןיא ןעּבּורג  לַאטעמ יד : ןעריטַאָאלּפ

 ַא ןיא טרעפטנעעג לצרעה טָאה סעיציזָאטָארּפ עגיזָאד יד ףיוא
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 .עּבנוא ןַא טגנַאלרעפ רע ןעכלעװ ןיא ,ןַאטלוס םוצ ףירּב |

 .דנַאהרעּפ יד .עיצאזינָאלָאק ןּוא עיצַארגימע עשידיי עטקנערש |
 טימ טקידנערַאפ רעּבָא ךיז ןעּבָאה געט ריפ ןופ ןשמּב ןעגנול
 .יטסינויצ יד רַאפ ארֹומ טַאהעג טָאה דימַאח לּודּבַא .טשינרָאג
 זַא ,תוריסמ ןעמוקעגנָא רעהירפ ןיוש ןענעז סע ,רענעלַּפ עש
 םעד ןעגעװ טלהעצרעד סערגנָאק ןעטפניפ ן'טיוא טָאה לצרעה

 ,לארשי:ץרא ןיא הכולמ רעשידיי ַא ףיוא .חמּכסה ס'נַאטלוס

 ּבילוצ םתס'נמ ,טלחומ .ףקש 8 ןעזעװעג ךילריטַאנ ןיא סָאד

 .ףעד זַא/ ,טגנַאלרעּפ ןַאטלּוס רעד טָאח ,הריסמ רעגיזָאד רעד

 ינוא ןוא טרילוקָאטָארּפ לָאז ןעגנולדנַאהרעפ יד ןּופ טלַאהניא

 ןעהעשעג ךיוא ןיא סָאד ,ן'לצרעה ןּופ ןערעװ ןעּבירשעגרעט
 רעטײװ ןעגנּולדנַאהרעּפ יד טעוװ'מ זַא ,ןעּבילּבעג זיא ףוסל

 עשינעמּור רעּביא ןהֵאֹּב רעד טימ ץידנרהָאפקירּוצ .ןייז ךישממ

 םעד רעכיצגָאט ענײז ןיא לצרעה טּביירש רעדלעפ ןּוא טעטש

 ןימ טעװ ןַאטלוס רעד זַא ,טרַאװרע ּבָאה ךיא ,, ;רַאורּבעפ 9

 ךַאז יד ןיא לײװרעד .טשינרָאג טימ ןרהָאפקעװַא ןעזָאל טשינ

 ,סױרַא שרעדנַא ץלַא דימת טמּוק םיא ייּב ,ןעהעשעג שרעדנַא

 םעד םיא ןּופ ןעמוקעּב לָאמַא םּתסינמ לעװ ךיא ,סע טרַאװרע'מ יװ

 ללכּב ּבױא .טנעמָאמ םענעהעזעגסיוארָאפ.טשינ ַא ןיא רעטרַאשט

 רעטרַאשט םעד ןעלעװ רימ זַא ;ךילגעמ זיא'ס לײװ ,םיא ןּפ
 ךרוד ײקרעט רעד ןּופ גנולײטרעפ רעד ךָאנ טשרע ןעמיקעּב

 :סָאד טָאה לָאפָאניטנַאטסנָאק ןיא ךּוזעּב ס'לצרעה ,"תֹוכּולמ יד

 ןעזײרק עשיטילָאּפ יד ןיא קורדניא ןעסיורג ַא טכַאמעג לָאמ

 ,ןעזעװעג עידומ ּוליפַא ןעּבָאה ןעגנוטייצ עשילגנע ,ַאּפָאריײא ןיא

 ףיוא רעטרַאשט םעד ןעמּוקעּב ּוצ ןעגנולעג .זיא ן'לצרעה זַא

 .לארשי ץרא

 יז ַא ףױא רעּביא לֵצרעה טיג ןיװ ןייק ןעמּוקעגקירּוצ

 .גולדגַאהרעפ יד ןעגעװ טכירעג ַא טעטימָאקיסנָאיצקַאי ןּופ גנּוצ
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 .םרוד זיא טעטימָאקסנָאיצקַא רעד .לָאפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןעג
 רעטייו ןעגנולדנטהרעפ יד לָאו'מ זַא .רַאפרעד ןעזעװעג סיוא

 ןּוא ירעּבמַאװ .טָארּפ וצ לצרעה טּביירש ןיז םעד ןיא ,ןצוהיפ

 ןעכערּפשעג יד טימ .םּכסֹה ןיא .,ןערָאטסינימ עשיקרעט יד ּוצ

 םוכס ַא ןעקנַאגיד ןיא לצרעה טרינָאּפעד ,לָאּפָאניטנַאשסגָאק ןיא

 ןּוא ןעליװ ןעטסנרע ןייז ןּופ זייוועּב סלַא קנַארפ ןָאילימ 3 ןופ

 טָאה ךלעג סָאד .ךַאמּפָא ןַא ןעסילש ּוצ תלוכי רעלעיצנַאניפ
 םעד ּוצ קנַאּבלַאינָאלָאק רעשידיי רעד ןופ ןעמוקעּב לצרעה

 יקנַאּב רעד ןופ גנוציז עלעיצעפס ַא ןעמוקעגרָאפ זיא קעװצ

 יםיוא שירָאגעטַאק ןיקשיסּוא זיא גנוציז רעד ףיוא ,גנּוטלַאװרעפ

 :ָאטקערידיקנַאּב יד ךיוא ,גנורעדָאפ ס'לצרעה ןעגעג ןעטערטעג

 ,תוששח ענטדישרעפ גנוטכיר רעד ןיא טגָאזעגסױרַא ןעּבָאה ןער

 יד זַא ,רעּוט-קנַאּב יד ןעגייצרעּביא טזּומעג טשרע טָאה לצרעה

 ּוצ םּתס ידכּב ,ןערָאװעג ןעפַאשעּב טשינ זיא קנַאּבילַאינָאלָאק

 טנעמורטסניא רעלעיצנַאניפ ַא סלַא רָאנ ,ןעטפעשעג עטוג ןעכַאמ
 עשיקרעט יד טָאה לייװרעד ,גנּוגעװעּב רעשיטסינֹויצ רעד ןּופ

 .נַארּפ ַא ןּופ עיציזָאּפָארּפיהאולה עטסנרע ןַא ןעמוקעּב גנוריגער
 ןעמ טָאה לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןּופ ןּוא ,עּפורג-ץנַאניפ רעשיזיוצ
 טהורעּב עיציק-ןענָאילימ 3 ןײז זַא ,ןעזעװעג עידומ ן'לצרעה

 .ָאּפעד.דלעג םעד יקַאט לָאז רע ןוא שינדנעטשרעפסימ ַא ךיוא |
 סָאד זַא ןעזעװעג דשוה ?צרעה טָאה הלחתמ ,ןעהיצקירוצ טיז

 זיא דלַאּב רעּבָא רענגעג עסיװעג דצמ עגירטניא ןָא זיולּב זיא
 .ץנערּוקנָאק ןעשיזיוצנַארפ םעד ּבילוצ זַא ,ןערָאװעג רָאלק םיא

 ןעסירעגרעּביא םיא טימ ןעננולדנַאהרעפ יד ןענעז גַאלשרַאפ

 .ןערָאװעג

 ינעװעג סײקּמַאזקרעמפיוא ס'לצרעה ךיז טָאה ןעשיווצניא
 ינייא לעיציפָא ןלצרעה טָאה'מ ןיהּואװ ,דנַאלגנע יפלֹּכ טעד
 ,עיצַארגימיא רעשירָאטנעמַאלרַאּפ רעד ןופ גנוציז ַא ּוצ ןעדַאלעג
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 ןייק עדמערפ ןֹופ עיצַארגמיא ערנעסקַאװ רדסּכ יד .עיסימָאק
 ,גנונײמ עכילטנעפע יד טגיהורגואעב קרַשטש טָאה דנַאלגנע
 יצעּפס ַא ןעפַאשעג םעד ּביִלּוצ טָאה טנעמַאלרַאּפ עשילגנע סָאד
 ינַאג םעד ןערידּוטשּוצכרּוד עּבַאגפױא רעד טימ עיסימָאק עלעי
 . יד טײװ יװ ,ןעלעטשוצטסעפ ידכִּב ,םעלּבָארּפ-עיצַארגימיא ןעצ
 .דעש רעדָא ךילצונ ןיא ןעטנעמעלע עדמערפ .ןּופ עיצַארגימיא
 .ףעסיורג ַא יװ ױזַא .ןעסערעטניא-הכולמ עשילגנע יד רַאפ ךיל
 .,ןעדיייחרזמ ןופ ןענַאטשעּב ןיא ןעטנַארגימיא יד ןופ טנעצָארּפ
 ןעדַאלנײא לָאז'מ זַא ,ט'לעֹוּפעג ןעטסינויצ עשילגנע יד ןעּבָאה
 יד .ןעגַארּפ.עיצַארגימע עשידיי יד ןּופ טרעּפסקע סלַא ן'לצרעה
 .יורג ַא ןעּנָאה טנָאקעג ץלצרעה רַאפ טָאה גנודַאלנײא עגיזָאד
 טייקכילגעמ יד ןעמוקעּב לצרעה טָאה סנעטשרע :גנוטיידעג עס
 ןּוא ןערָאטסינימ עשילגנע יד טימ ךיז ןענעקעּב ֹוצ רעטנהענ
  .גנעכערפשטנע רעד ןעזעװעג ָאד זיא סנעטייװצ ןּוא רעקיטילָאּפ
  ײבַאג םעד ןעלקיוופיוא טנָאקעג טלָאװ לצרעה וואו ,םורָאפ רעד

 יִקַאט ןעבָאה םעד רַאּפ .םעלּבָארּפ ןעשידיי ןעכילטלעװלַא ןעצ
 / .ידי םעד טימ ןערָאטַאלימיסַא עשידיי.שילגנע יד טַאהעג ארומ
 / יגיא דלישטָאר טָאה הרירּב ןיאג .שארּב דלישטָאר ררָאל ןעש
  ,ןײז ּוצ עיּפשמ םיא ףיוא ידכב ,ץלצרעה ךיז וצ ןעדַאלעג
 ןּופ הק  ,ןעכַאװ ירד ןּופ הקספה ַא ןעטערטעגנייא רעּבָא זיא ,גנילצולּ
 ןיװ ןיק ןָאדנָאל ןופ ןערהָאפקירּוצ טוּומעג טָאה לצרעה לייוו
 .ןענעז רעכיּבגָאט ס'לצרעה .בק עי רעטָאט ןייז ןופ היול רעד וצ
 טָאה רע עכלעװ ,גנוטכַא ןּוא עביל רעסיֹורג רעד ןעגעװ דיעמ
 יט ַא ןעועװעג ןיא לצרעה בקעי .רעטָאפ ןייז יּבגל טלהיפעג
 זעצנַאג ןייז יב סָאװ ,ןעשטנעמ ןעשידיי ןעלעדײא'נַא ןּופ
 עּביל ןּוא גנּוטכַא עפיט ַא רע טָאה ,גנולעטשנייא רעשיוחוס
 ןַא טימ ,םוטנעדיי םנּופ ןעטרעװ עלַאנָאיצָאנ ןוא עגיטסייג רַאפ
 . שייקיהעפ-תונּברק ןוא סײקנעּבעגעגרעּביא רעכילנהעװעגרעסיוא
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 ןעציטש ּוצ 'ידכב ,דלעג ןּוא תוחּכ בירקמ לצרעה בקעי זיא

 .רָאדָאעט דיחיןּב ןעטּבילעג ןייז ןּופ לַאעדיא ןעשיטסינויצ םעד

 ינָאל ןיק ירוצ לצרעה ךיז טרהעק 1902 ילֹי ּבױהנָא

 טָאה דלישטָאר ררָאל ,ךלישטָאר דרָאל םעד טכװעב רע .ןָאד

 יגנע ןַא ןופ גנוטלַאה רעצלָאטש ַא ןיא ןעמונעגּפיוא ן'לצרעה

 ןעשיטסיניצ םעד טָאה ןּוא טַאוקָאטסירַא-דלעג ןעשידיי.שילג

 "טרידנעמָאקער, ן'לצרעה דלישטָאר טָאה יױזַא) *גָאגַאמעד,

 .עּבטסּבלעז ַא טימ טרעלקרע (עיסימָאק-עיצַארגימיא רעד ןיא

 ךיא .2:סת:84 ןיא טשינ בױלג ךיא :םיטש רעשידיגנטסואוו

 ץרא ןעמוקעּב טשינ לָאמנײק סעװ ריא ,טסינֹויצ ןייק טשינ ןיב

 ריא זַא ,ליװ ךיא .רעדנעלגנע ןַא ביל ןוא ןיּב ךיא ,לאְרׁשי

 ָאד ךיא לעװ ךיא סָאװ ,סָאד ןעדער עיסימָאק רעד רַאפ טלָאז

 רעגיזַאד רעד בילּוצ טכַארּבעגפיױא ןערָאװעג זיא לצרעה ,ןעגָאז

 עפרַאש ַא ןעּבעגעג ךרָאל םעד טָאה ןּוא תופיקת רעשיריבג

 ,ץלַא ןעגָאז עיסימָאק רעד טעװ רע זַא ,קידנערעלקרע ,הבושת

 ינעמַאזוצ ןיא רע טעװ ללכּב ןּוא גיטכיר ראפ טלַאה רע סָאװ

 רעד ןּוא ןעדי עשינעמּוו יד ןעגעג תופידר יד .טימ גנַאה

 .לַא ןעצנַאג םעד ןעלקיװפױא ,ןעוײ עשיצילַאג יד ןופ טיױנ

 ויא ךערּפשעג ןעגנַאל םעד ךשמּב ,םעלּבָארּפױעדיײ ןעכילטלעוו

 םעד ןיא םּכסה ַא ּוצ ן'לצרעה ןּוא ן'דלישטָאר ןעשיװצ ןעמּוקעג

 רעשיוײ רעד רַאפ ןעגנַאלועפ דנַאלגנע ןופ לָאז לצרעה זַא ,ןיז

 שיראילפ ,יניס לעזניאיּבלַאה ;עירָאטירעט ַא טיצַאזינָאלָאק

 וצ ן'לצרעה ןעכָארּפשרעפ ןא טָאה דלישטָאר ,ןרעּפיצ רעדָא

 ילני7 םעד .רענעמ:הכּולמ עשילגנע יד ײּב םיא ןעציטשרעטנוא

 יַאלוַאּפ רעד ןופ גנוציז ףעד ּוצ ןעמוקעג ?לצרעה זיא 2

 גָאט ןעצנַאג ַא ןופ ןשמּב ,עיסימָאקיעיצַארגימיא רעשירָאטנעמ

 ָאד םיא ןענעז עכלעװ ,ןעגָארּפ יד ףיוא טרעפטנעעג רע טָאה

 יעגפױא עיסימָאק רעד רַאפ טָאה לצרעה .ןערָאװעג טלעטשעג
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 ןוא טײקפיט רעצנַאג ןיז ןיא םעלבָארּפ ןעשידי םעד טלעקיװ
 יד ןעגעג עדער עמפרַאש ַא ןעזעװעג ןיא סָאד .טײקיטײװעגנָא
 ףילטפַאשטריװ ייס ,שיטילָאּפ ייס ןעקירדרעטנוא סָאװ ,תֹוכולמ
 ..יפ.שידיי יד ןּוא א"קי רעד יכגל ךיוא ,קלָאפ עשידיי סָאד
 םעד טגָאועגסױרַא לצרעה טָאה ןעטפַאשלעזעג עשיסָארטנַאל
 ןיא עיסיטָאק רעד ןיא קורדנייא רעד .תמא ןצרעטיּצ ןעצנַאג
 ירמגל טשינ ןיא ןילַא לצרעה סגה ,רעקרַאטש ַא רהעז ןעזעװעג
 טכוזעּב לצרעה .גנוציז רעד ןופ ףיולרעפ ן'טימ ןעזעװעג ןעדירפוצ
 םיא טלמ טדער ןוא עיסימָאק רעד ןופ רעציזרָאפ .םעד ןַאד
 ךעשידיי רעסיױרג ַא ףיוא רעטרַאשט ןעשילגנע ןַא ןעגעװ ןעּפָא
 ןילצרעה זיא'ס ,ןרעּפיצ רעדָא שירעילא ,יניס ןיא עיצַאזיגָאלָאק
 | : ,רענעמ.הכּולמ שילגנע עכייר | :סולפנייא ןּופ הײר רעצנַאג ַא טימ ךיז ןענעקעּב וצ ןעגנולעג

 .ַאּבמַא ןעשיקרעט ץ'כרזד לצרעה טמוקעּב ןָאדנָאל ןיא
 ןעמּוק ּוצ ,ןַאטלּוס םנופ גנודַאלנייא עטימַארגעלעט ַא רָאדַאט
 לצרעה טָאה רעהירפ ןיוש ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק דימו ףכיּת
 עגידרעטײװ יד ןעגעװ ףירּב רָאּפ א ןַאטלוס םוצ ןעבירשעג
 .געמ רעד ןעגעװ טגערפעגנָא ךיוא טָאה רע . ,ןעגנולדנַאהרעפ
 - .עיצקַארפ עשיטַארקָאמעד יד טרעדָאפעג טָאה סע יװ  ,םילשורי ןיא טעטיסרעװינוא עשידיי ַא ןעדנירג וצ טייקכיל

 ןײק ןערהעקקירוצ טזומעג לצרעה ךיז טָאה ןעשיוװצניא
 ןעגיטכערַּפ ַא ןיא טניױאװ ,טשריפ ַא יװ ןעמונעגפיוא טרָאד טרעװ רע  ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיק ןהָאזפלָאװ ןופ גנוטיילגעּב ןיא לצרעה טרהָאפ 1902 ילי 22 םעד ,ןערָאטסינימ סינַאטלּוס ןּופ ןעמַארגעלעט עשימדוטש עקיד'רדסּכ ןָא רעּבָא ןעמוק סע ,יעסערּפ רעײרפ רעײנ, רעד ןיא טעּברַאיספורעב ןײז וצ ןיװ
 רָאפ טְגֶעַל לצרעה ,טנַאטידַא םלֲא לָארענעג ַא ןוא ןעגָאװיסוס| .קול ַא עיציױָאּפסיד וצ טמּוקעּב ןוא ץַאלַאּפירעמּוז ןעשינַאטלוס

+ 
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 תיטבמ ןיא רע ןעכלעװ ןיא ,ןַאלּפ ןעכילטפיוש ַא ןַאטלוס םעד

 יַָעֹג ןוא ,ןעצנַאניפ עשיקרעט יד ןערינַאס ןעלעװ ןעדיי יד זַא

 ירעט יד ּביוא ,טנופ טנעזױט 600 ןָאילימ } ןופ האולה ַא ןעּב
 ןיא עיצַאזינָאלָאק עשידײ ענעסָאלשעג ַא ןעּכילרע טעװ ייק

 ןּופ הינַאטיל ךײט ןופ -- הביבס ןּוא הפיח ןיא .עימַאטָאּפעזעמ
 30 םעד .תרזמ ןופ תרנּכ םי ןּוא םֹורד ןיפ למרּכ ןיזיּכ ןֹופצ

 סיּכסמ וזיא ןַאטלּוס רעד זַא ,ריזיוסיורג רעד עידֹומ זיא ילוי -
 זַא ,רעכיז ןיוש ןיא לצרעה תעשּכ רעּבָא .ןַאלּפ ס'לצרעה ףיוא
 ןעלּופ ַא טימ ךיז ןעגידנע ןעגנולדנַאהרעפ יד ןעלעװ לָאמסָאד

 רעד ןּופ עטרעּפָא יד .יונש ַא רָאפ גנילצּולּפ טמּוק ,גלָאפרע
 טָאה לצרעה ןוא ןערָאװעג ןעמּונעגנָא זיא עּפורג רעשיזיוצנארפ
 םגה ,טשינרָאג טימ לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןעזָאלרעּפ טזּומעג רעדיװ

 .ןערָאװעג ןעסירעגרעּביא ירמגל טשינ ןענעז ןעגנולדנַאהרעּפ יד

 טשיטנע ןּוא טרעטיּברעּפ ,ןיװ ןייק קירּוצ טרהָאפ לצרעה

 ענייז עֶלַא ןּוא םישזער:ןַאטלוס ןעדליוו ןּוא ןעטּפּורָאק םעד יִּבגֹל
 עטצעל יד ,דנַאל גנע יּפל כ טציא ךיז ןעדנעוו ןעגנונּפָאה
 .רעפ ןענעז טײקיטעט רעׂשיטסינויצ ס'לצרעה ןופ ןערהָאי ייווצ

 8 ןוא שירע:לא ןּופ רענעלּפ יד טימ ,דנַאלגנע טימ ןעדנוּכ

 ַּאדנַאג



 םגםהוסחסחט
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 עלענָאיצַאזינַאנרַא ןוא עגיטסייג עיינ יד (81 |
 - -  םוינויצ םניא ןעננומערטש ==

 רהָאי רָאֿפ ַא ןיא טשרע טָאה םזינויצ רעשינַאילצרעה רעד --|

 .וצנײרַא רעפיט ןעּבױהעגנָא םויק ןעלענָאיצַאזינַאגרָא ןייז ךָאנ

 .ןּופ ןעמרָאפסנעּבעל עלעירעטַאמ ןּוא עגיטסייג יד ןיא ןעגנירד

 סערגנָאק ןעטפניפ םעד ךָאנ הפּוקּת רעד ןיא .םּויק ןעשידיי |

 רעשידיי רעד ןיא רָאטקַאפטכַאמ ַא ןעועװעג םזינויצ רעד ןיוש זיא

 .וצ ףירּב ןייז ןיא ןעּבײירש לצרעה ןָאק טכער טימ .טייקכילקריוװ

 יהָאי 6 טימ ּבָאה ךיא ןעװ, 1902 רַאונַאי ןיא סדָאר ליסעס

 לַאטּורּב ךיא ןיּב ,סזינויצ ץ'רַאפ ןעקריװ ּוצ ןעּבױהעגנָא קירוצ

 רעכַאל יד ךיא ּבָאה גנוטכַארעפ טימ .ןערָאװעג טכַאלעגסיוא

  סעגיזָאד יד ךשמּב ,ןעגנַאגעג געוו ןיימ רעטייוו ןיִּב ןּוא טלעדנַאהעּב

 יירטעגפױא טלעװ רעצנַאג רעד ןופ םוטנעדיי סָאד ויא רהָאי

 ןערָאװעג ןעפַאשעג זיא ןעסערגנָאק 5 ףױא ןערָאװעג טלעס

 רעצנַאג רעד ןיא ןעניירעפ רעטנעזױט טימ עיצַאזינַאגרָא ןֵא

 ינַאמ ןופ ןעטסינויצ יד טרהיש גנּוטײל עשיטסיניצ יד .טלעװ

 ייינ ןּוא דנַאלּפַאק זיּב ַאדַאנַאק ןּופ ,ַאניטנעגרַא זיּב עירושזד

 יחרזמ ןיא רימ ןעּבָאה רעגנעהנָא להָאצ עטסערג יד  ,דנַאלעעז

 רעכיז ןערעװש דגַאלסּור ןיא ןַעדיײ ןָאילימ 5 ןופ .טּפָאריײא

 ןיא עסערּפ ַא ןעּבָאה רימ .םַאוגָארּפ רעזנוא ףיוא  ןָאילימ 4

 ירעפ יד ןיא רָאפ ןעמוק גָאט ןעדעי ,ןעכַארּפש-רּוטלּוק עלַא

 ןּופ ןעגנולמַאזרעפנעסַאמ טלעװ רעד ףױא רעטרע עטסנעדיש

 םוינויצ רעד יא שיכיסּפ ןוא גיטסייג .,"רעגנעהנָא ערעזנוא

 א ןופ עיצַארענענער עכילשטנעמ ןוא עלַאנָאיצַאנ ַא ןעזעװעג
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 ןוא ץנעגילעטניא רעטידײ רעד ןופ ,םוטנעדיי ןּופ לייט ןעסיורג
 גידנעגיירש ,םעה ךהא טקירדעגסיוא סָאד טָאה רָאלק .דנעגוי
 / רעװ עדנעגלָאפ "טיוננעדיי ןוא טָאאטשנעדײ, לעקיטרַא ןייז ןיא
 ןעבעגעג טסינויצ םעד טָאה קנַאדעגיהכולמ רעשידיי רעד, 3 רעט
 .ףעשיטילָאט ןּוא טעטיויטקַא רעכילטנעפעינַא וצ טייקכילגצמ יד
 ,ןעּבעלסױא ךילטפַאשלעזעג ךיז ןָאק טסינויצ רעד .תובהלתה
 טלהיפ רֶע ןּוא ,עדמערפ רַאפ ּביוטש ַא ןיא ןעגיל גידנעזומ טשינ
 טסײג ןייז ךיז טָאה לַאעדיא ןעגיזָאד םעד ךרּוד זַא ,גענ סע
 ?ןעשטנעמ ןייז ןעמוקעּבקירוצ טָאה ןוא תולפש רעד ןופ .טיירפעב
 ןופ ףליה ןָא ןּוא גנוגנערטשנָא רעסיורג סרעדנוועּב ןָא עדרעװ
 ןיא סָאֹװ ,םוטנעדיייברעמ םנופ טיונ עשילַארָאמ יד ."ןצסיורד
 זיא, יֹודרָאְנ סקַאמ ןופ ןערָאװעג טרטדלישעג דנעצנעלג יװַט
 םעד ךרוד זיולּב ןיוש ןערָאװעג טגיטייוצּב לעטנהעצ ןיינ ףיוא
 יעג ןעטַאשעג ןיא'ס ריופעג ךָאנ ,קנַאדעגיסטַאַאטש ןעשיטסינויצ
 טָאה עדער רעגילרעב ןיז ןיא ".אמוג טַאַאטש רעד ןערָאװ
 ןעּבעגעג סעּפע םּוטנעדי םעד ןעּבָאה רימ,| ,טרעלקרע לצרעה
 ַא ןעשטנעמ עלַא ,םולח ַא עטלַא יד ,גנּונּפָאה ַא טנעגי רעד
 יסע םעד ןעריירעטץַארַאב רעטרעװ עגיזָאד יד "!ךַאז ענהעש
 .הימּוצנײרַא טהימעּב ךיז טָאה לצרעה ן?כלעװ ,טסײג ןעשיטעט
 ןוא יחרומ ןופ העּפשה עגיטייזנעגעג יד ,םוטנעדײ םניא ןער
 םניא ןּוא םזינויצ ץכרּוד ןעמּוקעגרָאפ זיא סָאװ ,םוטנעדיי.ברעמ
 יעלמיוא ןעגיטסייג ן'פיוא גנוקריװ עפיט ַא טָאהעג טָאה םזינויצ
 ןיא רימ ןעהעז יוזא ןוא .קלָאפ ןעשידיי ןופ סעצָארּפיסגנוּב
 .םױא ןעקרַאטש ַא טרעדנוהרהָאי ןע0:20 ןופ ןערהָאי עטשרע יד
 ייאערבעה יד .ןעּבעלירּוטלּוק ןוא .טסייג ןעשידיי ןּופ גנואווש
 .קורדסױא עגרעדָאמ עײנ ןעמּוקעּב רוטַארעטיל ןּוא ךַארּפש עש
 ךַארּפש עגידעּבעל ַא שיאערּבעה טרעװ לארשי ץרא ןיא ,ןעמרָאּפ
 יעלבגָאט ,ןעטלַאטשנַא-רּוטלּוק ,ןעלוש עשיאערּבעה ,בושי םנופ
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 .ַארָאֿפסַאיד  עלַא ןיא ךיז ןעלקיוטנע ןעטפירשטייא ןוא רעט
 ךַארּפש רעֶשיִדי רעד ןיא ןױא ,דנַאלסור ןיא רקיעּפ ,רעדנעל
 .ַארעטיל ןּוא רעלערּוטלוק ןּופ טעצָארּפ רעגיטכעינ ַא רָאפ טמוק
 עשיטסיניצ ןעקריװ סע ואװ ,לַארעּביא גנואינעב רעשיר
 ,ןעקעטָאילּביּב עשידיי ךיז ןעדנירג ,סעיצַאזינַאגרָא/ ןּוא תודונא
 .װ .זַא ןּוא ןעטעטיזרעווינּואסקלָאפ ,ןעגיירעפסגנודליב ,ןפלַאזעזעל
 רָאנ טשינ רָאּפ טמּוק םוטנעדיי ןופ סנַאסענצר רעגיטסייג רעד
 "יד ןיא ךיא  ,ךַארּפש רעשידיי ןּוא רעשיאערּבעה רעד ןיא
 יַארעטיל עלאנָאיצַאנ-שידיי עינ ַא ךיו טּפַאש ןעכַארּפשסעדנַאל

 השמ טייז ז'א סָאװ ,ךַארּפש רע ש ט יי ד ןיא רקיעב .רוט
 ,טפַאשנעסיװ רעשידי רעד ןּופ ןושל רעד ןעזעװעג ,ןהָאזלעדנצמ
 ענייז .,עטסםוסתסע /61184" רעד ךיז טעדנירג 1902 רהָאי ןיא
 דלָאטרעּב ,ןעיליל .מ .א ,שטירט דוד ,רעּבּוּב ןיטרַאמ ; רעדנירג
 ייצ עטסעּב יד ןעבעגסױרַא גלָאפרע טימ ךיז ןעהימעּב לעװייפ
 רעד עגונב ךיוא ,רּוטַארעטיל עלַאנָאיצַאנשידי ןוא עשיטסינ
 .יױרג ַא םוטנעדיי םניא רָאפ טמּוק עיצַארענעגער ר עשיזיפ
 סעיצַאזינַאגרָא עשיטיױקס ןוא ןעגײרעפ.טרָאֿפס ,גנוּבעלפיוא עס
 ןיא ןעגינ"רעפ (ערעדנַא ןוא "רמושה, ,"סייוו.יולּב, ,"יּבּכמ;)
 .ןעֶדיי עגנּוי רעטנעזױט רעגילדנעצ ןעהייר ערעייז

 ןוש ןערָאװעג ןעפרָאװעג זיא סָאװ ,גנּוזָאל רעד ירטעג
 .עוו ןעטסינויצ יד לַארעּביא ןעפמעק ,סערגנָאק ןעטייװצ ן'פיוא
 יסַא עלעיציפָא סָאד .תו לי ה ק ידָקןיא טפַאשרעה רעד ןעג
 ןערענָאיצקַאער ןעטלַא ןַא ףיוא טציטשעג ,םּוטנעדיי עשירָאטַאלימ
 .טכַאמ עריא תוליהק יד ןיא סױּבעגסױא ךיז טָאה ץצזעג-?תַאװ
 ןיא םזינויצ םנופ שרַאמ-ןוחצנ םעד ףיוא ןטלַאה סָאװ ,סעיציזָאּפ
 יד ןיא טפַאשרעװ רעד ןעגעװ ףמאק רעד  ןעּבעל ןעשידײר

 םוטנעדי םניא טריזיליּבָאמ ןּוא רדסּכ ךיז טפרַאשרעפ תוליהק
 רעגיזָאד רעד זיא טרעטיברעפ טרעדנװעַּב ,תֹוחוַּכ עװיטקַא עֶלֶא
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 ,ליטרַאװקיטּפױה ןייז טָאה םויניצ רעד ּואװ ןי װ ןיא ףמַאק

 יוצכרוד ןעטסינויצ רֶעניװ יד ןייא ךיז טיג 1902 טסּברעה ןיא
 יימָארּפ ערעייז ןּופ ?הָאצ עסיװעג ַא טָאר-הלחק םניא ןערהיפ
 יסעפיעיצַאלימיסַא יד ךיז טלַאה ךָאנ .רערהיפ-ײטרַאּפ עטנענ

 יד ןופ ןיא יז רעּבָא ,ס'גרעטש ןּוא ס'נַאמעדיג יד ןופ גנוט
 .עיצַאלוטיּפַאק ּוצ ףייר ןוא טרעטישרעד סעקַאטַא עשיטסינויצ
 יד טרעּבָארעג :גנװָאל רעד ןּופ ץנעװקעסנָאק עטקעריד יד
 ט ע ב רַא ס ט רַא װ ג ע ג ע ג עשיטסינויצ יד זיא 'תוליהק
 זַאנַא יד זיא טנַאסערעטניא קי טיל ָא פ ס ע ד נ 8 7 יד ןוא

 :ָארּפ ןעגיוָאד םעד עגונּב ןעפַאטעמ ךיז טָאה עכלעװ ,עיגָאל

 .ךיז טציטש ,עודיּכ ,םזיסקרַאמ ןוא םזינויצ םעד ןעשיוװצ םעֶלּב
 רדסּכ םעד ןעגעװ טַאמגָאד םעד ףיוא עירָאעט עשיטסיסקרַאמ יד |

 .יטסילַאטיּפַאק רעד ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןופ טנעלע ןעדנעסקַאװ

 גנוגעװעּב רעשיטסילַאיצָאס רענרעדָאמ רעד ןיא  ,גנונדרָא רעש
 ,ןעטלַאהעג ןעּבָאה סָאװ ,יד ןעשיווצ אּתְגולּפ ַא ןעמוקעגרָאפ ןכל ןיא
 *העפ רעלַאיצָאס ןּוא רעשימָאנָאקע רעד רַאפ ףמַאק רעדעי זַא
 .ַאטיּפַאק ןופ ןעמהַאר ןאא עגַאל-רעטעּברַא רעד ןּוק גנּורעסעּב
 -י עיזליא עכילדעש ןוא עשלַאפ ַא זיא גנונדרָא רעשיטסיל

 .רָאז ןעמ זומ לכיםדוק זַא ,טריטנעמוגרַא ןעּבָאה סָאװ ,יד ןוא
 סָאד ןּוא ,עגַאל.רעטעּברַא רעד ןּופ גנורעסעגרעפ רעד רַאפ ןעג
 רעד ןיא ךיוא ןעריזילאער סָאמ רעסיורג רהעז ַא ןיא ךיז טזָאל
 רעטייוװצ רעגיזָאד רעד ןּופ) .גנונדרָאיטלעװ רעשיטסילַאטיּפַאק

 םזימרָאפער רעשיטסילַאיצָאּס רעד טלעקיװטנע ךיז טָאה גנוטכיר
 םניא ךייא ,(ס'נייטשנרעּב םזינָאיזיװער רעד דנַאלשטײד ןיא ןּוא
 ײדיי ןעדנעסקַאװ םעד ןּופ עירָאצט יד טשרעהעג טָאה םזינויצ
 יַאקה תלילש רעד  םזיסקרַאמ ןיא יו .תולג ןיא ךנעלע ןעש

 / ףעד ןעזעװעג קרַאטש ה"חתמ םזינויצ ןיא ךיוא זיא ,םזילַאטיּפ
 -, ןוא רעטלע ןיא ; גנוגעוועג עשיטסינויצ יד ןעװו ,תולגה תֶליֵלָש

 לה ח =: 208
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 ,גנוגעװעב? עשיטסילַאיצָאס יד יװ ,יז טָאה ,ןערָאװעג רעמייו
 טָאה יז ןוא טַאמגָאדיתלילש ןעשיטסילַאטַאפ םעד ןעפרָאװעגּפָא
 יטיטסניא עלעיצנַאניפ ןוא עכילטפַאשטריװ ןעפַאש ןעמונעג ךיז
 .עסעגרעפ ןּוא ןעװעטַאר ּוצ ןעזעװעג ןעסיוא ןענעז סָאװ ,סעיצ
 / ץיטילָאּפסעדנַאל יד םּוטנעדײ ןופ בצמ ןעשימָאנָאקע םעד ןער
 ,סטרָאװנעגעג רעד ןּופ ץנעװקעסנָאק עגידרעטייוו יד ןעזעװעג זיא
 טשיג גנואױשנַאיטלעװ עשיטסינויצ ןייז טָאה לצרעה טעּברַא
 ַא טגנַאלרעפ טָאה רע םגה ,תולגה תלילש ןעטקַארטסּבַא ןַא ףיוא טריזַאּב |

 ןיא ךָאנ .עיצַאזינָאלָאק ןּוא עיצַארגימע עשידיי עסיורג ןּוא עלענש
 עשיטסינויצ ןעלעטשוצפױא לצרעה ךיז טהִיִמעֹּב 1897 רַאֹונַאי
 ס'לצרעה ,ךיירטסע ןיא ןעלהַאוו- טנעמַאלרַאּפ יד תעּב .ןערוטַאדידנַאק

 רעלַאנָאיצַאנ ןּופ םַארגָארּפףמַאק ַא ןעזעװעג זיא סָאװ ,םזינויצ
 ןעשיטַאמגָאד ַא טימ ןעגיניירעפ טשינ ךיז טזָאל ףליה.טסּבלעז
 עשיטילָאּפ ןיא עכילטפַאשטריוו יד טריגעג רעכלעװ ,תולגה תלילש
 תעפשה ס'לצרעה רעטנּוא ,ַארָאפסַאיד ןיא םזיגויצ םנופ טייקיטעט

 ףירגעּב םעד טריצּודער עיגָאלָאעדיא עשיטסיניצ עײג יד טָאה
 ןָאק טעּברַאסטרַאװנעגעג יד זַא ,ּפיצנירּפ םּוצ תולגה תלילש ןּופ

 ןוא רעגיטיונ ַא זיא יז םגה ,עגַארפנעדײ יד ןעזײל ט שי ג
 ,גנואױשנַאיטלעװ רעשיטסיגויצ רעד ןּופ לייט רעלַארגעטניא

 יענ ויא לצרעה ןַא ,גנונימ יד גיטכיר טשיג ךיוא זיא'ס = }

 ץֹוא ןא טעצּברַא רעשיטקַארּפ רעד ןעגעג ןעזעװ-
 טָאה'ס ןעװ ,ןעפלָאהעגטימ לצרעה טָאה לָאמנײא טשינ ,לארשי

 םישעמ עשירָאטַאוינָאלָאק עטסנרע ךילקריוו ןעגעו טלעדנַאהעג ךיז
 רעכילגײל ק רעד ןעגעג ןעזעװעג זיא לצרעה .לארשי ץרַא ןןיא |

 רעד ןיא ךיוא ,ןויצ יבבוח יד ןּופ טעּברַא רעמײהעג ןוא
 יגייאעּב עינָאלָאעריא עשיטסינויצ עייג יד זיא גנּוטכיר רעגיזָאד
 רעד, זַא ,ּפיצנירּפ ןעשיִנַאילצרעה םעד ןּופ ןערָאװעג טסולפ
 ,"עגניר רעטעּפש טשרע ןּוא ןעגנּוגנידעּב לּכ-םדוק טפַאש םזינויצ
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 יסינויצ רעד ןיא ןענופעג ןצגנומערטש עגיטסייג עיינ יד

 .ןעמרָאפיסקורדסיוא עלענָאיצַאינַאגרָא עסיװעג גנוגעװעב רעשיט-

 0046 01 1184008968ת57 } עיצַארעדעפ עגיטציאזינ ייװצ יד וצ

 וצ ןעמוק ָאגָאקישט ןיא ,אתוקהֹוּצ 01 2ו0ח' ןוא ןָאדנָאל ןיא

 ןעלַאיצָאס ןערעדנּועּב ַא ןעגָארט סָאװ ,ןעדנַאּברעּפ עײנ ײװצ

 ."ןויצ.יל עופ, ןוא *יה רז ם, :רעטקַארַאכ ןעגיטסייג ןּוא

 יעפנָאק ַא ָאנליװ ןיא ןעמּוקעגפיונוצ ךיז ןיא 1902 ץרעמ ןיא

 םעד .רעּוט עשיסקָאדָאטרָא ןּוא םינּבר עשיטסינויצ ןּופ ץנער

 ברה ןעּבָאה טרירעפער .סענײר ברה טרהיפעג טָאה ץױרָאפ

 זיא'ס .ערעדנַא ןּוא יקצולס בקעי רעלעטשטפירש ,םיוּגנעסינ .י

 רטנעצ ןעגיטסײג ַא ןעדנירג ּוצ לײװרעד ןערָאװעג ןעסָאלשעּב

 יד ןעסּולפנײאעּב לָאז רעכלעװ ,"יחרומ, ןעמָאנ םעד רעטנוא

 ןּוא גנוטכיר רעלענָאיצידַארטיזעיגילער ןיא גנוגעוװעּב עשיטסינויצ

 יד םוינויצ ץ'רַאפ ןעניװעג ּוצ ךיז ןעהימעּב גימייצכיילג לָאז

 יָאהעג ןעפַאשעג זיא'ס ,עיסקָאדָאטרָא רעד ןופ ןעסַאמ עטיירּב

 ײנַאגרָא רעזעיגילער-שיטסינויצ רעײג רעד ןופ םַאיגָארּפ ַא ןער

 רהאי ןיא  .גנּוטײל ַא ןערָאװעג טלהעװעג ןיא'ס ןּוא עיצַאז

 ןופ גגודנירג יד ג רו ש ע רפ ןיא ןעמּוקעגרָאפ זיא 1904

 יילעו יד יּבגל טָאה לצרעה  ,"יחרזמ, עיצַארעדעפ-טלצװ רעד

 ."רעמ סױרג ַא ןעזיװעגסױיַא ןעטַאלוטסָאּפ עלענָאיצידַארט.זעיג

 יערטסקע ענגנוי יד ןעטלַאהעגקירוצ שיגרענצ טָאה רע ,שינדנעטש

 סעדער ערעײז טימ ןַעּבָאה עכלעװ ,רעסמצק-רוטלוק ןּוא ןעטסימ

 רעד ןוא םויניצ םעד ןעשיװצ םוהת םעד טפיטרעפ םישעמ ןוא

 ליפוצ סָאה לצרעה זַא ,תונעט יד  ,עיסקָאדָאטוָא רעשידײ

 .-עגסױא טשינ ירמגל ןענעז םינבו עשיטס גויצ יד ןעּבעגעגכָאנ

 .יינעי רעד םוטנעדיי םניא ןפזעװעג זיא לצרעה דָארג ,ןעטלַאה

 .עבכיל ט7 ע װ-לַאנָאיצַאג יד ןעפַאשעג טָאה רענלעװ ,רעג

 | ! ,גנּואיינעּב
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 יד ךיז סלעקיװטנע "יחרזמ, ן'טימ גיטייצכיילג טעמ9 - - - !
 .ילעופ ןופ ןעפורג עטשרע יד .גנוגעװעב-רעסעצרַא עשיטסינויצ
 ןופ סעױגנָאק רעד 1901 רהאי ןיא ןיש רימ ןעניפעג ןויצ

 רענעי ּוצ ןיא רעכלעװ ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןעשיטסילַאיצָאס םאד ||
 "יד" תבוטל 'עיצולָאזער ַא ןעמּונעגנָא טָאװ ,ןעמוקעגרָאפ טייצי

 יַאד גידנענהָאמרעד טשינ ,רעקלעפ עטקירדרעטנּוא ענעדיש רעפ
 יצַאנישידי יד ןיא ןעפורעגסױרַא טָאה סָאד ,ןצד" יד  ןצגעג .
 ןעמ יא סרעדנוזעּב ,גנוגערפיוא עסיורג ַא ןעזיירק עלַאנָאי -

 -עּב ךיז טָאה רעכלעװ ,"דנוּב, םעד ןעגעג טרעטיגרעפ ןעװעג
 טשינ תופידר עשידיײ.יטנַא יד טָאה ןּוא רהָאפנעמַאזּוצ ןיא טגילייט !
 ,לָאנָאיצַאנרעטניא ןעשיטסילַאיצָאס ןּופ םרָאפ ן'רַאפ טגנערּבעג
 ירא רעשיטסיניצ ַא ןעגעװ קנַאדעג רעד ףייר ןערָאװעג זיא'ס !

 יד סױרַא טיג 1901 רהָאי ןעּבלעזמעד ןיא ןיוש ,גנוגעוועּב-רעטעּב
 ןמחנ ,רד רעטנּוא ןָאדנָאל ןיא עפּורג עשיטסילַאיצָאסישיטסינויצ
 ירָאפ טרעװ סע םעכלעװ ןיא ,ףורפױא ןַא גנורהיפ ס'ןניקריס
 .סילַאיצָאסישיטסיניצ רעײנ רעד ןופ םַארגָארּפ רעד טריִלומ

 3- טימ ךָאנ טָאה ןי ק ר י ס .ג .רד ,גנוטכיר רצשיט
 יד טריגַאּפָארּפ ןעלקיטרַא ןּוא ןעטַארעפער ןיא ,רעהירפ ןערהָאי
 רהָאי ןיא םשרע רעּבָא .םוינויצ ןעשיטסילַאיצָאס ןּופ ןעגנוזָאל
 ינַאגרָא עשיטסינויצ-שיטסילַאיצָאס .ערעסערג רימ ןעניפעג 2
 ץטימ ןעּפּורג-רעטעגרַָא עטשרע יד  ,דנַאלסּור ןיא סעיצַאז
 1903 רהָאי ןיא .ק ס גימ ןיא ךיז ןעדנירג "ןויצ-ילעופ, ,ןעמָאנ
 .ַאיצָאסױעטסינויצ ןופ ןערהָאפנעמַאוצ-ײטרַאּפ רָאפ ןיוש ןעמוק
 ער רעשיסּור רעד ברע ,ַאקירעמַא ןוא ךיירטסע ןיא ןעטסיל
 גנוגעוועּב-ןויציילעוש יד ךיז טלעקיװטנע (1905 ןּופ) עיצולָאװ

 .ףצלטעטש ןוא טעטש ץעשיװטיל ןוא עשיליוּפ ,עשיסור יד ןיא

 ישידיי ןּוא ןצשיטסינויצ םניא גנוניישרע עטסנרע ןַא טרעװ ןּוא
 ,ןעגעל ןעשירַאטעלָארּפ
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 קוַאטש טמּוק םזינויצ םניא סעצָארּפיסגנוריצנערעפיד רעד
 יד עסיױא ןעסערגנָאק תעשיטסינויצ יד ףיוא קורדסיוא םּוצ
 יו .סעיצקַארפ עשיגָאלָאעדיא ךיז ןעדליּב ןעטפַאשנַאמסדנַאל
 עלַא טריטנעוערפער סָאװ ,עיסימָאק .ץנענַא מרעפ
 םעד ףיא טרעװ גנוגעװעפ רעד ןופ ןעפורג ןּוא ןעגנוריטַאש
 רעד .סערגנָאק םעדעי ןופ ןַאגרָא רעלַאוטנעצ רעד ןפוא-

 טרעװ רע ,םּוטנעדיי ןיא ײטרַאּפ א ןייז ּוצ ףיוא טרעה םזינויצ
 ןעריטנעזערּפער סָאװ ,ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ ןופ גנודניּברעפ ַא
 .ײנ יד .קלָאפ ןעשידיי ןּופ ןעגנוטכיר צלַא ןּוא ןעסַאלק עלַא
 טפַאס םזינויצ םנופ גנולקיװטנע עלענָאיצַאינַאגרָא ווא צגיטס-
 ןּופ ץלָאטש טימ ןָאק סָאװ ,גנוגעװעּבנעסַאמ ַא רַאפ .תודוסי יד
 עלַאנָאיצַאנ עלַא ןופ קורדסיוא רעד זיא יז זַא ,ןעטּפױהעּב ךיז
 ,םּוטנעדי םניא תוחוּכ עשינויח ןוא |

= 
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 הנחמ רעד ןופ קעװַא ןענעז סָאװ ,יד (2

 טָאה רע ,רערעּבָארע-ןעשטנעמ ַא ןעזעװעג ןזיא לצרעה
 ןעניװעג ּוצ טײקכילנעזרעּפ רעװיטסעגיס ןייז טימ ןענַאטשרעפ
 .םידיחי עדנעהעטשטייװ ןּוא עדמערפ ץנַאג גנוגעװעּב רעד רַאפ

 ײז .דנילּב טעמּכ ןעגנַאגעגכָאנ גיהנמ םעד ןענעז רעטנעזיוט
 יָארֿפ ךוא .ןעטסינויצ יװ ,רענַאילצרעה רהעמ ןעזצװעג ןענעז
 ןעיירפעּב טנָאקעג טשינ ךיז ןעּבָאה ןעטײקכילנעזרעֿפ עטנענימ
 ןופ טלהַארטשעגסױרַא טָאה רעכלעוו ,ףּושֹּכ ןעגידלַאװעג םעד ןופ

 ייטסינויצ רעד ןיא ויא לצרעה .ןעועװ ןערַאּברעדנואװ ס'לצרעה
 .נייא עטסכעה ןוא עלַארטנעצ יד ןעזעוועג עיצַאזינַאגרָא רעש

 ןשרעהעּב ּוצ ץלַא ןענַאטשרעּפ רע טָאה רערהיפ סלַא .,ץנַאטס
 רהעמ ןעזעװעג ךילריטַאנ זיא סָאד .דנַאה רעקרַאטש ןייז טימ
 עשיטסיניצ יד  .ךַאזױילּפיצסיד ַא יװ ,העּפשה עגיטסייג ַא
 יטימ עריא ןּוא עגיליויירפ ַא ןעזעװועג ךָאד זיא עיצַאזינַאגרָא
 עגידסלָאמַאד יד ןּופ ןעזעוועג טשרעהעּב קרַאטש ןענעז רעדילג
 יװ ,זנוא טזייוועּב סָאד ןיוש .ןעגנואיושנא עלַארעּביל-שיטַארקָאמעד
 ס'לצרעה ןופ חוּכ רעגיטסײג:שילַארָאמ רעד ןעזעוװעג זיא'ס גיטכעמ

 טלײטעצ ,טײרטשעצ ַא ןעזעװעג תלוכיב זיא סָאװ ,גנורהיפ
 יינילפיצסיד ּוצ ןּוא ןעגינייארעפ ּוצ קלָאט גיטרַאנעדישרעפ ןוא
 | .ןהָאפ רעמַאזנײמעג ןייא רעטנוא ןער

 יד ּוצ ןעסַאּפוצ טנָאקעג ךיז ןעּבָאה עלַא טשינ רעּבָא
 ףשמּב .,הנחמ ס'לצרעה ןיא ןעגנוגנידעּב-ףמַאק ןּוא :סטעֿברַא !

 ײמָארּפ ךיוא ייז ןעשיװצ ,םידיחי ענעדישרעפ ןענעז טײצ רעד
 ןּופ זיאס  .גנוגעװעּב רעשיטסינויצ רעד ןוֿפ קעװַא ,עטנענ}



 יניא רהעז ַא טקנופדנַאטש ןעשיגָאלָאיצָאס ןּוא ןעשיגָאלָאכיס8ֿ
 טָאה'ס יװ ,עגַארפ יד ןעלדנַאהעב וצ לעטיּפַאק רעטנַאסערעט

 רעד טריילַאטסירקסױא גנוגעװעפ רעשיטסינויצ רעד ןיא ךיז

 ינצורעפ עדנדערהיפ ענלעצנייא יד ןּוא ןלצרעה ןעשיװצ סחי
 ץנַאג ַא ןעגײרש םעד ןעגעװ טפרַאדעג טלָאװ'מ ,ןעטייקכיל
 עגיטכעמ יד .רעטרעװ רָאּפ ַא זיולּב ןעגָאז ָאד ןפנָאק .רימ ,ךוּב- :
 ןעשטנעמ רעטנוױט טָאה ןלצרעה ןופ עיטסעגּוס עכילנעזרעפ -

 .יעװעּב רעשיטסינויצ רעד ּוצ ןעדנוּבענּוצ שממ ןוא ןעגיוצעגוצ |

 לייװ ,קעװַא טײצ רעד ןופ ךשמּב ןעגעז םידיחי רָאנ = ,גנּוג'
 ס'לצרעה ןיפ ןעיירפעב ךיז טלָאװעג זײרּפ ןעדעי םּוא ןעגָאה ײז
 ,ןעטייקכילנעורעפ יד ןופ עגינייו זיולג ,סולפנייא ןצגיטכעמ
  ן'לצרעה ץנַאד ַא ןערָאװעג ןענּואװעג םזינויצ ץראפ ןענעז סָאװ

 ןלעוֿפ טנָאקעג טשינ ןעגָאה ייז לײװ ,קצװַא רעטעּפש ןענעז
 ןעגָאה עלַא טשיג ,ויר ַא ןופ ןעטָאש ןיא ןעהעטש ּוצ ךיז יג
 .ױדרָאנ סקַאמ ןופ טפַאשיירט ןוא טייקנעבעגעגרעּביא יד טנָאמרעפ

 ןיא טשייטנע ןערהָאי עטצע?ל ענייז ןיא ךיז טָאה יװַא
 .מהירעב רעד ,רַאזַאל דרטנרעצ ג ץלצרעה ןּוא םוינויצ
 לצרעה .,רעקיטילָאּפ ןוא רעלעטשטפירש רעשיזיוצנַארפ-שידיי רעמ

 טפַאשרענגעג ס'רַאזַאל טימ ןעזעװעג ןעדירפוצנוא קראטש ןיא
 .טָאה רַאזַאל ,עיציזָאּפָא עשירעטעשנוא ןַא ןעפורעגנָא יז סָאה ןּוא
 ןַײז ןעמהענרעגיא לָאז רע זַא ,'לצרעה ןופ טגנאלרעפ םעדרעסיוא/
 ,ןצקרעט-גנוי יד טימ דנוּבףמַאק ַא ןעגצוו עיצּפעצנָאק עטשיטילָאּפ

 ירעגגעג יד ןיא ,ןוט טלָאװעג טשינ סָאד טָאה לצרעה ןעװ ןּואי

 ןיא רַאזַאל זיא ןעברָאטשעג ןערָאװעג טפיטרעפ ךָאנ טפַאש
 תובס .ערעדנַא רָאג .,רהָאי ןעט1903 רעבמעטפעס עדװח
 ןתנ הד הנחמ רעד ןופ טרהיפעגקעװַא רעדיװ ןעגָאה/
 ןוא עטשרע יד ןופ םענײא ,(רחא ּוהיתֹּתִמ םיוג נריִּג
 ןמיױא .ַץפָארײא.גרעס ןיא רעוט עפיטסיגיצ  עטסװיטקַא
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 ֿםעד ןיא ןערָאװעג טלהעװעג םיוִבנריּב זיא סערגנָאק ןפטשרע
 ינָא טשינ להַאװ יד רעּבָא טָאה רע ,טעטימָאק-סנָאיצקַא ןצגנצ
 רַאטערקעס-לַארענעג ןעזעװעג רע ןיא טיצ עצרוק ַא ,ןעמונעג
 ענייז ןענעז דלַאּב רעּבָא ,עיצַאזינַאגרָא:טלעװ רעשיטסינויצ רעד ןופ
 ןעמּוקעג רהעמ ןּוא רהעמצלַא ןעגעװ עשיטילָאּפ ןּוא עגיטסייג
 ,גנוטכיר םזינויצ ןיא רעדנעשרעה רעד ּוצ הריּתס רעטלוּב ַא ןיא
  תמוקת רעד ןיא .ה:חמ רעד ןופ קעװַא ירמגל ןיא רע זיּב
 .ןעצנַאג םעד ףרַאש םיוּכנריּב טפמעקעּב המחלמיטלעוו רעד ברע
 .עטשּוצּפָא ןעמּוקסיוא ךָאנ זנוא טעװ סע .'םזיאערּגעה-ןויצ,
 רהעז ַא ןיא םיוּבנריּב .טײקיטעט רעגיזָאד רעד ףיא ךיז ןעל
 תוּבס ןּופ הר עצנַאג ַא ןּוא טײקכילנעזרעּפ עטריצילּפמָאק
 םעד יּבגל ר ח א ןַא ןערָאװעג ןיא רע ןַא ,ןעװעג םרוג ןעּבָאה
 ןעקרַאטש םעד ןעגָארטרעפ טשינ רע טָאה לּכםדֹוק .םזינויצ
 ד ח א יװ ,רע ןזיא םעדרעסיוא ,ןלצרעה ןופ קורד ןעוויטסעגּוס
 ַא יװ ,רעקנעד ןּוא רעקיטערָאעט ַא רהעמ ןעועװעג ם ע ה
 םיוּבנריּב טָאה םעה דהא יװ  .רעקיטילָאּפ ןּוא רעקיטקַארּפ
 .זַא ,גידנטלַאה ,טלַאהניא ןעגיטסיג םעד םזינויִצ ןיא טכיזעג
 ,עמ ןּוא ךילכעלפרעּבױא ּוצ ןיא םזינווצ רעשיטילָאֿפ ס'לצרעה -

 ןע'מיוּבנריּג ןּוא םעה רחא ןופ תועט רעשירָאטסיה רעד ,שינַאכ
 ךמערפ ןּוא טייװ ןענעז יײז סָאװ ,םעד ףױא טהורעּב טָאה
 רעד ןיפ ןעטיוג ןוא ןעשינעפרעדעּב ע'תמא יד ּוצ ןצנַאטשענ
 טשינ ךיז ןעּבָאה ןעסַאמ עשידי יד ,עסַאמסץלָאפ רעשידיי

 .ײג ַא ףיוא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ןעשטנעמ ןּופ זיולּב טריטורקער
 ייז טָאה'מ ,ן'םעה רחא ןּוא ןעימיֹוּבנריּב ןּופ עפוטש רעשילַארָאמ:גיטס
 יטּקַא לָאנָאיצַאנ ןּוא ןעריזילּבָאמ תוחוּכ ערעדנַא טימ טוומעג
 ,לצרעה רעדָאעט סליפרע דנעצנעלג טָאה סָאד ןּוא ,ןעריזיוו
 ןעשינַאכעמ ַא ןעפרָאװעגרָאפ םיא ןעגָאה רענגעג עניײז םגה
 טשינ טָאה סָאד .עגַארפנעדיי רעד ּוצ גנַאנּוצ ןעכַאלּפ ןוא
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 .ײז עלַא יב ןיא רעכלעװ ,רחא ּוהיתּתֹמ ןעהעטשרצמ טלָאװעג
 ןעקנַאדעג ןּוא ןעגנוזָאל עלַאיצָאס ןּוא עשיטַאױקָאמעד-סקלָאפ ענ
 .טָאג רעדמערפ-טלעוו ןּוא טַארקָאטסירַא רעגיטסייג ַא ןעבילבעג
 ,רעטײװצ רעד ּוצ ײטרַאּפ ןייא ןּופ טרעדנַאװ םיוּבנריב ,רעכּוז
 טכַאמ רע ,רערעדנַא רעד ּוצ גנוטכיר רעמערטסקע/ ןייא ןופ
 יָאס ןעשירעקנעדײרפ ַא ןּופ געוװוסגנולקיוטנע ןעגנַאל ַא ךרוד

 ,רעגנעהנָא-"הדוגא, ןּוא רעקיטסימ ןעזעיזלער ַא ּוצ טסילַאיצ
 .טסעשעג ןּוא ערעירַאק םילוצ טשיג ,רדסּכ ךיז טרעדנפ רע
 .גנוגיצרעּביא רעטסכילרהע ,רעטספיט ןייז ּבילוצ רָאנ ,םימעט

 ןע'מיוּבנריּב ןּופ ןעכּוזטָאג ןּוא ןערעדנַאװ עגיטסייג עניזָאד סָאד
 ןיא טסייג רעשידיי רעד טײװ יװ ,ןיװעּב רעשיסָאלק ַא ןיא
 םימשה ןיב טבעװש ןּוא הויחא עלַאער ןייק טשיג טָאה תולג
 ןעועװעג ןיא גנוניישרע םויניצ ןיא עכילנהע ןַא .ץראהו
 .רעגיירש ןּוא רעקנעד רעמיט ַא י,ק סניל 319 לצוט א סה

 עגייז םגה ,רעכװטָאג רעכילרהע ןַא ןעועװעג זיא רע ךיוא
 יו ,גנוטכיר רערעדנַא ןַא רָאג ןיא טרהיפרעפ םיא ןעּגָאה ןעגעוו
 טײקיטעט רעװיטקַא ןופ ןערהָאי רָאּפ ַא ךָאנ ,ןע'מיובנריּב
 טרעלקרע ןּוא בשימ יקסנילּבול לעּומַאס ךיז ןיא ,םזינויצ םניא
 רָאלק סָאד טּבײרש רע  .עיצַאלימיסַא ןופ רעגנעהנָא סלַא ךיז
 רעכלעװ ןופ ,עיצאלימיסַא רעד ּוצ ךיז ןעקעּב ךיא ,, ;ךילטייד ןּוא
 יקסגילבול ,'םוינויצ םוצ קעװא קירוצ רהָאי 5 טימ ןיּב ךיא
 ,גיטכעמ ױוזַא זיא "המשנ ןייז ןיא רוטלּוק עשטייד יד, זא ,טלאה
 ילאנַאיצאנ ןּוא םזיִנויִצ ן'טימ ןעגיניירעפ טשינ ךיז טזָאל יז זאו

 יעגנָאיטולּב יו רחעמ ויא טייקירעהעגנָא-רוטלוק לײװ, םוטנעדיי

 ןיא טנייה ןעגנילק לָאדריסּבא ןּוא דמערפיטלעװ יו ,"טייקירעה

 -תולג ליפיױו ,רעטרעו עגױָאד יד הפוקתירעלטיה רעד
 א זא ,טקאפ םעד ןיא טגיל טײקשימָאק ךיילגּוצ ןּוא טייקשינגארט

 ןעמָאנ ןעשיװַאלס-שילּביּב ןעשיפיצעּפס א טימ ףָאזָאליפ רוטלוק רעשידיי |
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 ירעג ןופ גנארדו ןעגיטכעמ םעד ןיז רבוג טשינ ךיז ןיא ןָאק
 ,רוטלוק רעשטייד ןּוא טסייג ןעשינאמ

 ןלצרעה ןוא  םזינויצ ןופ ןענעז ערעדנא רעדיװ ןוא

 .ירפוצ טשינ בילוצ ,ןעויטָאמ עלעדײא רעגינעוו ּבילוצ קפווא
 .םיכוסכס עכילנעזרעפ בילוצ ןּוא סעיציּבמנא עטלעטשעגנעד

 צשיטסיניצ יד  .ןעדער ּוצ םעד ןעגעװ יאדּכ טשינ זיאס
 :ידנעקוקמורא טשינ ,ןעגנאגעג געװ ריא רעטײװ זיא הנחמ
 ךילטייד ןּוא רָאלק .קעװא ריא ןּופ ןענעז סָאװ ,יד ףױא ךיז
 ..ײק, :סערגנָאק ןעטפניפ ןץפיוא לצרעה טרעלקרע סָאד סָאה
 יּוא רהעמ טשסינ טנ"ײה ןיא זנוא ןופ וענ
 יי ,יןןילוהעבטג2

 רבדמ ןיא

 ,הדוהי

 םודס יב



 .גנופַאש עשירארעטיל-שיטפינויצ ס'לצרעה (3

 .רעסיוא ןּוא טעּברַא-סּפורעּב רעשיטסילַאנרּושז ןייז ץָארט
 ?צרעה טנּומעג טייקיטצט רעשיטסיגויצ רעוויסנעטניא ךילנהעוועג
 .רע רעד ןיא  ,גניפַאש רעשירַארעטיל-שיטסינויצ ַא רַאפ טיצ
 .סגרע םניא ,טֿפַאשרערהיפ רעשיטסינויצ ןייז ןּופ המּוקּת רעטש
  אטנע ןעטייװצ םעד ןּוא סערגנָאק ןייא ןעשיװצ לעמוט ןעט
 צלופלהיפעג ןוא ערַאּברעדנואװ ַא ,'ה ר ו ג מ, יד טהעטש
 .ויא'ס ,םיּבּכמ ןעדלעה עלַאנָאיצַאנ יד ןוא הכונח דובכל גנופַאש
 .קירוצ זיא סָאװ ,רעטכיד ןעסיורג ַא ןופ שינטנעקעב ךילרעה ַא
 .עז ןּוא ,קלָאפ ןעטגינייפעג ןוא ןעטגלָאפרעפ ןייז וצ ןעמּוקעג
 ינַאג ןייז טרעװא ללכ ןוא דיחי ןעשידיי ןּופ םירּוסי יד קידנעה
 רעשיטעָאּפ ַא יא "הרונמ, יד ,'דנּואו עדנעטולּב ַא המשנ עֶצ
 ןיא ןצבױלג םנּופ ןּוא רבע ןיא ןוחצניהכונח םעד ןופ זָאעטָאּפַא
 יעגרעטנוא טשיג לָאמנײק טעװ סָאװ ,םוטנעדיי ןופ ךיתע םעד

 ןוא חוּכ ןעשידיי ןּופ גנוכילרעהרעפ ַא זיא 'הרונמ, בױא .ןעה
 .תונמחרּב'נוא ,עטרעטיּברעפ ַא *ל ע ש י ו מ, ויא ָאט ,ןעּבױלג ;

 .תּולג ןעטרילימיסַא ןּוא םענעּברַאדרעפ םעד ןעגעג עקַאטַא עגיד
 ןערהע רַאפ להיפעג ןעדעי ןעריױלרעפ טָאה רעכלעװ ,ןעדיי
 .לרַאק םעד ןיא ןיא 1898 רַאוגַאי ןיא .עּביל ןוא ץרא ךרד
 ס ַא ד, ס'לצועה ןערָאװעג טרהיפעגפױא ןיװ ןיא רעטַאעט
 טימ ץיטש.רעטָאעט ַא ןעזעװעג זיא סָאד .ִא טע הג עיינ)

 .ערּפ רעד תעשּב ,עיצַאלימיסַא רעד ןעגעג ץנעדנעט רע'טלוּב ַא
 רעד ךַצֹמ סעיצַארטסנָאמעד עשימרוטש ּוצ ןעמיקַצג ןיא ערעימ
 / ןעדיי יד ןערעװ "ָאטעהג ןעיײנ םעד, ןיא .טנעגּוי רעשיטסינויצ

4069 



 .טכענק רעשילַארָאמ רעד ןופ ךיז ןעיירפעב ּוצ טרעדָאפעגמױא
 יָאװדַא ךלעהטּפױה רעד .ךיז ןענופעג ײז רעכלעװ ןיא ,טפַאש

 .גָאק ַא ןיא םּוטנעד" ןייז בילוצ טמוק לעװמַאס ּבָאקַאי .רד טַאק
 ערהצ עשידיי ןייז גיטּומ טגידיטרעפ רע ,ריציּפָא ןַא טימ םקילפ
 ענייז רע טפור ,גידנעּברַאטש ,ףמַאק-לעוד ַא ןיא טּברַאטש ןּוא
 סָאד ,ָאטעהג ןעײנ םעד ןופ ךיז ןעיײופעּב ּוצ רעדירּב-עדי
 רעשידײ רעגידסלָאמַאד רעד ןוכ דליּב גיטכיר ַא טיג קיטש
 עטרילימיסַא עשיטעטשסיורג סָאד ,ָאּפָארײא:ברעמ ןיא הביבס
 .קַארָאכ ןּוא ענעגנולעג רָאּפ ַא ךרּוד טריטנעזערּפער טרעװ םוטנעדיי
 טרהיפעגפיא ןיא ?ָאטעהג עיינ סָאד, ,ןעטלַאטשעג ָשְׁשיטסירעט
 לָארעּביא טָאה ןּוא טעטש ןופ ה"ר רעצנַאג ַא ןיא ןערָאװעג
 סקַאמ וַא ,ןעקרעמעּב ָאד ןעמ ףרַאד ,בגא) .גלָאפרע'נַא טַאהעג
 . ינהע ןַא טימ קיטש-רעטַאעט ַא ןעּביױשעגנָא ךױא טָאה ױדרָאנ
 ס'לצרעה .("ןהָאק רָאטקָאד, :לעטיט םעד רעטנּוא ץנעדנעט רעכיל
 .ךָאנ גנּופַאש עשירַארעטילישיטסיניצ עטסגיטכיװ ןוא עטסערג
 וָגד רעד ."ד 8 5 -יי } ט 5 א, יא יטַאאטשנעדײ, םעד

 םעד טימ 1902 רהָאי ןיא ןענישרע זיא ןַאמָאר-טענוקוצ רעגיז

 לצרעה *!עלהעעמ ןייק טשינ סע ןיא ,טליװ ריא ןעװ, ; ָאטטָאמ

 םעד ,קרעװ ןעגיזָאד םעד ייּב טעּברַאעג ןרהָאי רָאּפ ַא סָאה
 ,טנײה, :ןערַאָאמעמ ענײז ןיא רע טּבײרש 1829 טסוגױא 0
 רימ זיִא גניוהעװ ןייק סּוּבינמָא םעד ףױא העיסנ רעד תעטּב
 .ט ל ַא :ןאטָארױויצ ןעיינ ןיימ ןופ לעטיט רעד ןעלַאפעגנײא|
 רעגַארּפ רעד ןופ ןעמָאנ םעד ףיוא ךיז טציטש לעטיט רעד ,דנַאלײינ
 ןיא ,'טרָאװ טמהירעּב ַא ןערעװ לָאמַא טעװ סָאד לּוש-ײנטלַא

 ןעהעזסױא סעװ לארשי ץרא יװ ,לצרעה טרעדליש ןַאמָאר ןייז |
 סעװ ,רעטרַאשט ןופ ןעמוקעּב םעד ךָאנ םּורַא רהָאי 20 ןיא
 סָאװ ,טפַאשלעזעג עיינ יד, טפַאשנעסָאנעג ַא ןערעװ טצדנירגעג
 לטײרּב ריא ןטבױהנָא טנופ ןָאילימ 2 ןופ לַאטיּפַאק ַא טימ טעװ
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  יתולג יד ןיא ץיועּב ןעשידיי םעד טרידיװקיל יז ,סייקיטעט
 ןיא ןעדָאּב טפױק ,גנּורעדנַאװרעּביא יד טריזינַאגרָא ,רעדנעל
 ייס טעברַאייּבפױא עסיורג ַא ךרוד טרהיפ ןוא דנַאל ןעיינ םעד

 ינואװ סױרַא טויײװ קינכעט יד ףרָאד ןיא ייס ןּוא טָאטש ןיא
 עלענש גירלַאװעג ַא זיא דנַאלײנטלַא ןּופ גנולקיװטנע יד ,רעד
 ױטש רעטסכעה רעד ףיוא ןעהעטש ןעגנוטכיינייא עלַאיצָאס יד
 למרּכ םעד ףױא .ןדע ןג ַא שממ טרעװ דנַאל עצנַאג סָאד ,עפ
 ,ןטנישַאמ עשיטנַאגיג ןעטעּברַא ןדרי םייּב ,ןעליװ עכייר ןעהעטש |
 ,דנַאל ןעצנַאג ץרַאפ טפַארק ןּוא טכיל שיוטקעלע ןרעפיל סָאװ

 םי רעד ,רעטנעציירטסודניא רעלַאסָאלָאק ַא שסקַאװ הפיח ןיא
 ,םי ןעשידנעללטימ ן'טימ טגיניירעפ לַאנַאק ַא ךרּוד זיא חלמה
 רעכלעװ ,ץַאלַאּפיםולש ַא טהעטש םילשּורי ןעטיינעּב םעד ןיא
  .יטסניא.טלעװ עשיּפָא-טנַאליפ ןוא עלַאיצָאס ןופ ץיז רעד ןיא
 ייטסייג עגידנעטשלּופ ַא טשרעה דנַאלײנטלַא םעד ןיא .סעיצוט
 ןעּבָאה טיונעגפיוא ,ץנַארעלָאט עלַאנָאיצַאנ ןוא ענעיגילער ,עג
 יאַּפ סָאד ,'טפַאשלעזעג רעײנ; רעד ןופ ןעדײ יד דנַאל סָאו
 רעכיוה רהעז ַא ףױא טהעטש ןעּבעל ןעשילַארָאמ ןוא עשיטיל
  ןערהיפ רעגריּב עטסנעדיײשעּב ןּוא עטסע23 יד ,הגרזמ רעשיטע
 . .ואוװנייא עלַא ,טעטכַארעפ ןענעז רעקיטילָאּפסּפורעּב ,גנוטייל יד
 .ףהָאי ייװצ ןּופ ךשמּב ןעטסײל ןעיורפ ייס ןּוא רענעמ ייס ,רענ

 רעד רָאפ טרעכיזעג ןיא ןעדָאּב רעד .טסניד ןעכילטנעפעינַא
 . יָאנעג וצ ןערעהעג ןעגנוטײצ יד .רעכואװ ןּוא עיצַאלוקעּפש
 ..ליּב ץלָאפ םעד ןעּבעג ּוצ ךיז ןעהימעּב ײז ןּוא ןעטפַאשנעס
 ןּופ לייט רעסױרג ַא ,סעיצַאסנעס טָאטשנָא ,גנוהיצרע ןּוא גנּוד

 .ןעסָאנעג ןופ טנעה יד ןיא ךיז טנופעג ןעּבעלןעּכילטּפַאשטריװ
 .רַא ןעגידהעש-ןעּביז ַא ףױא טכער סָאד טָאה רעדעי ,ןעטפַאש
 ַא וצ ןעגיצרעד טרעװ רעכערּברעפ רעד ןליפא  ,גָאטסטעב
 ףיא טדער'מ ,ךילג ןעגעז ןעשטנעמ עֶא טעּברַא רעכילצונ
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 קכעל יד
 (?מרכ גר ַאב ןופ ןע העזעג ,הפיח טרָאּפ רעד)

 1947 ר הָאי ןיא טייקכעלקריוו



 / .געדירפוצ עשילידיא ןַא לָארעּביא טשרעה סע ,ןעכַארּפש עלַא
 .יטלַא ןעכוזעּב סָאװ ,עדמערפ יד  .עּביל עכילרעדּורּב ןּוא טַײק
 ךשמּב טָאה רעכלעװ ,סּוינעג ןעשידיי םעד ןרעדגיאוועּב דנַאליינ
 . ןעדיײי ןענָאילימ ןופ בּושי ןעכילרעה ַאוַא ןעפַאשעג רהָאי 20 ןופ
 ,שטנעֶמ, :זיא דנַאל ײנטלַא ןּופ גנּווָאל יד .ןעדיייטשינ ןוא
 . עכילרעה ַא טָאה ןַאמָאר ס'לצרעה ."!רעדּורּב ןײמ טויב ּוד
 .בּואװ .סעיסקעלפער ןיא ןעקנַאדעג ןיא ךײר ויא ןוא עיצקיד
 / .םכר ןעּביִג רעדליּב-סגנומיטש ןוא ןעגנּורעדליש-רוטַאנ- עראּברער
 .צטסגיטכיװ יד ןיא .גנואװע ןעשירעטכיד ַא ףָאט/.סגנולהעצרע
  ס'לצרעה ןענעקרעד טכײל ןעמ ןָאק ןַאמָאר ןופ ןעטלָאטשעג
 רעד .גנוגעװעּב רעשיטסינויצ רעד ןיא רעטעּברַאטימ ןּוא דניירפ
 ,קַאװטיל דוד ,סָאטסלעדנַאמ .רר זיא םַאטשנעכײא טנעדױערפ
 יד ןענעז ס'קעגייטש יד ,ןהָאופלָאװ דוד זיא רעטערטרעפלעטש ןייז
 ךנײרפ:ןיצ רעכילטסירק רעד זיא סניקּפעה ,קערָאטרַאמ) רעדירּב
 ּופ רענגעג :עטנַאקעּב עכנַאמ ךיױא .װ .זַא ןוא רעלכעה .װער
 .ןענעז סָאװ ,ןצטלַאטשעג ןיא ןענעקרעד טכיײל ךיז ןעזָאל םזינויצ
 י .ןערָאװעג סרעדלישעג ידנַאלדײנטלַא, ןיא

 רקיעּב ,הנחמ רעשיטסינויצ רעד ןופ זיא *דנַאלדײנטלַא
 עב רעסיורג ַא סימ ןערָאװעג ןעמּונעגפיא  ַאּפָארײא.ברעמ ןיא

 .געלג ַא ןעזעװעג ןַאמָאר ם'לצרעה זיא גנַאלנערהָאי .גנורעטסייג |
 וַא ןעגױָאד םעד ןיא סָאה לצרעה ,ךוּבי ַאדנַאגָאּפָארּפ דנעצ
 "בבל שוח ןעלַאינעג ַא ןעזיװעגסױרַא ןַאמָאר ןעשיּפָאטוא ,פורעג |

 ןײז ײּב רעּבָא ,לארשי ץרא ןּופ גנּולקיװטנע-טפנוקוצ רעד
 ןעבלעזמעד ידנַאליײנטלַא, טָאה ,טרעװ ןעשירעלטסגיק ןעסיורג
 .נעדײא םניא טריטַאטסנָאק ןױש ןעּבָאה רימ ןעכלצװ ,ןורסח
 ,טסייג רעלַאנָאיצַאנשידײי רעד םהיא ןיא טלהעפ סע :"טַאַאטש
 לצרעה ,טרַאנעגײא ןּוא ךארֿפש ,רּוטלּוק עשיאערּבעה-שירָאטסיה יד
 .ַאדנַא ַאּפָארֿפ ַא סלָא לכיםו!ק טכַארכעּב"דנַאל-ײנטלַא, ןייז טָאה
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  בילוצ ןוא ןעזיירק תעשידייטשיג ןיא םויניצ ץן'רֲאפ טפירש
 "עיצַאטיגַא יד ּוצ טסַאּפעגּוצ גנורעדליש ןיז רע טָאװה םעד
 ןיא טשינ טָאה יטָאמ ןעדנעדיישטנע ןעגיזָאד םעד ,ןעקעװצ
 טימ סױרַא זיא רע תעשַּב ,ם ע ה ד ה א ןעמונעג טּכַארטעב
 ."דנַאלײנטלַא, ןעגעג קיטירק רעשינָאריא ןוא רעמרַאש רהעז ַא
 קיטירק ס'מעה דחא ןיא גנוטייל רעגיװ רעד ןופ ןעזיירק יד ןיא
 ;ןעטלַאהעג טָאה'מ ,גנוגערפיוא רעסיורג ַא טימ ןערָאװעג ןצמונעגפיוא|
 םנופ טעטירָאטױא םעד ןעכַאװשווצּפָא לולע ןיא קיטירק יד זַא'

 ןוא םיאנוש ןופ טלעװ ַא ןעגעג ןעפמעק ןּומ רעכלעװ ,גיהנמ
 ַא ןיא טרעפטנעעג ןםעה דתא טָאה יױדרָאג סקַאמ .,ןעגנּורעטש
 טָאה סָאד .םרָאמ רעדנעצעלרעפ ךילנעורעפ ןוא רעפרַאש רהעז
 סָאװ ,ןעטסינויצ-רּוטלּוק יד ייּב םרוטש ַא ןעפורעגסױרַא רעדיוו
 םעד ןיא גנוקריװ ס'םעה דחא טצעשעג ךױה רהעז ןעּבָאה
 רעד קוורדסיוא םּוצ ןעמוקעג ןיא "דנַאלײגטלַא  םורַא טקילפנָאק

 רעננעג ענייז ןּוא םזיגויצ ןעשיטילָאּפ םעֶד ןעשיווצ .ץַאזנעגעג
 ןעזעװעג ךיעמ ךיוא טָאה רע ,הנחמ רעשיטסינויצ רעד ןיא
 ,םידדצ עדייּב ייּב .גנורעטיּברעפ רענעסקַאװ ַא ןעגעו

 ס'ל צ ר ע ה ןעגעז ךיז רַאפ לעטיּפַאק רעדנוועּב ַא

 .ערגנָאק תעשב ,לעמוט ןצמסערג םעד ןא .ר ע כיג ג ָא ט
 ענייז ןעּבײרשוצפיוא טייצ ןענופעג לצרעה טָאה תועיסנ ןּוא ןעס
 יעגרָאפ זיא סָאװ ,ץלַא ןעגעװ עכילנעורעּפ רהעז טפָא ,ןעציטָאנ
 *עז ןערַאָאמעמ יד  .ריא םּורֲא ןּוא גנוגעװעּב רעד ןיא ןעמּוק
 ט'לצרעה ןענעקרעד וצ גארטיײּב רעגיטכיװ רהעז ַא ךיוא ןענ
 זיִּב 1895 גנילהירפ טייז ןעגנוּבעלרעתיא עשיכיספ ןוא עגיטסייג

 טימ ףךיז טריסערעטניא רעכלעװ ,טסיניא רעדעי ,1904 יַאמ

 לז ןופ רעכיּב ןהעצּביז יד ןיא טעװ ,טייקכילנעזרעפ ס'לצרעה
 ןעטנַאסערעטניא ןּוא ןערַאּברעדנואװ 8 ןעגופעג ןערַאָאמעמ עג

 | ,ןעגנוריסַאּפ ןוא ןעקנָאדעג ןופ רצוא
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 ץנערעפנַאק רעקסנימ יד (64

 .גנָאק םעד ףשימּכ ןעוהָאפנעמַאװצ עשיטסינויצ עלַא ןופ

 ןוא רעטסגיטכיװ רעד ןעזצװעג זיא ,1902 רהָאי ןעיירפיסער
 ןיא ןעטסינויצ עשיסור יד ןופ ץנערעפנָאק יד רעטסעטנַאזָאּפמיא
  ףעד ןעזעװעג ויא סָאד .(1902 רעבמעטפעס 552  קסנימ
 'נעמָאזּוצ רעשיטסיניצ ר ע 5 ַא ג ע 5 רעטצעל ןּוא רעטשרע
 ייֵסּור יד ןעגָאה ,ךילריטַאנ) .דנַאלסור ןעשיטסירַאצ ןיא רהָאפ
 יַארעּב ןעטלַאהעגּפָא קסנימ ךָאנ ןוא קסנימ רַאּפ ןעטסינויצ עש
 טָאװ ןוא ןעשינבױלרע ןָא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד רעֶּבָא ,ןעגנוט
 (רעטקַארַאכ ןעװיטַאריּפסנָאק ַא ,סָאמ רעסיװעג ַא ןיא ,ןעגָארטצג
 יו ,ףיולרעפ ןעזעידנַארג ַא טַאהעג טָאה ץנערעפנָאק רעקסנימ יד
 ןוא םוטנעדי ןעשיסּור ןּופ סערגנָאק רעגיטכצמ ַא ןעזעװעג זיא
 דנירפ ייב ץוא ךרד ןּוא גנורעדנואװעב ןעפורעגסױרַא סָאה
 עלַארעּביל יד ייס ,עסערפ עשיסור עצנַאג יד טעמּכ .דנייפ ןוא

 .כירעּב עכילרהיפסיוא ןעבעגעג טָאה ערענָאיצקַאער יד ייס ןוא
 טפַאשלעזעג עשיסור יד .רהָאפנעמאזוצ רעקסנימ ןעגעװ ןעט

 יַאגרָש ןַא ךיז רַאֿפ ןצהעזרעד ןעניוטש טימ טָאה גנוריגער ןוא
 | ,םּוטנעדיי ןעשיסור ןופ חוּכ ןעדנערינָאּפמיא ,ןעטריזינ

 יַאגעלצר 500 ךרצ'נַא ןעמיקעג ןענעז רהָאפנעמַאווצ םוצ
 יעז ןעגנּוטכיר.טּפױה 4 .טסעג רעטרעדנוה םעדרעסיא ןּוא ןעט'

 .עּב ןַעּבָאה סָאװ ,ןעטסינויצ םּתס (} :ןעזעװצנ ןעטערטרעּפ ןענ)
 .קַארּפ טימ םזינויצ ןעשיטילָאפ םעד ןעדניּברעפ ּוצ ךי טהימ
 ןעטסיניצ צעזעיגילער (2 .לאושי ץוא ןיא טעּברַא רעשיט !

 ַאיצַאסישיטסיניצ (4 עיצקַארפ עטשיטַארקָאמעד יד 6 "יחרומ,
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 ןעועװעג ןיא רעציזרָאֿפ ,דנַאלסוריםורד ןופ ןעפּורג עשיטסיל

 םַארגעלעטיסגנסירגעג ס'לצרעה 4 ,װ ָא נ ע 7 ש סט =  .רד

 ייצ יד ,םזַאױוטנע ןעסיורג 8 טימ ןערָאװעג ןעמונעגפיוא ןיא

 יעגפיוא לענָאיצַאזינַאגרָא ןיא דנַאלסור ןיא גנוגעװעּב עשיטסינ
 יִֹו ןענָאיַאר יד שארּב ,םעטסיס-ענָאיַאר ַא טױל ןעזעװעג טוב
 .ָאקסנָאיצקא ןופ רעדילגטימ בורל ,רעהעטשרָאּפ ןענַאטשעג ןענ
 ןיא רעּביא ןעּביִג טײקיטעט רעד ןופ ןוּבשחו ןיד םעד .טעטימ
 .מ ָאיט .װ ג יא :רעהעטשרָאפ-ןענָאיַאר ענלעצנייא יד קסנימ
 (עשרַאװ יק סװָאניס ַאי .' ,װ ד ַא ,(דַארגטעּבַאילע) ןיק

 יד תעשּב ,וװ .וַא ןּוא (ןיקצָיֿפָאס) שטיװָאגיּבַאר ברה
 טייקיטעט רעד יּבגל קיטירק עפרַאש ַא ןעועה ךיז טזָאל םיחוּכו

 ןוא ןיקפיסּוא .מ ,מ .גנוטײל רעשיטסינויצ-שיסור רעד ןופ
 ,גנוטײל רעד ןּופ טעּברַא יד ןעגידײטרעפ ווָאנעלשט .' .רד
 יַאֹר יד ּוצ ןײיורטרעפ ריא ץנערעפנָאק יד סױא טקיוד ףוסל
 ןיקשיס'וא .מ .מ  .גנּוטײל רעד ןּוא רעהעטשרָאפענָאי
 טָארעפער ןעטנַאסערעטניא ןּוא ןעכילרהיפכיוא רהעז ַא ןַאד טלַאה
 ףעשיטסינויצ רעד ןופ ןעמרָאפיסגנּוריזינַאגרָא עײנ יד ןעגעװ
 ןופ סעטסיס ןעצנַאג ַא ףיױא טױב רע ,דנַאלסור ןיא גנוגעװעּב
 ףעשיטסינויצ רעטרינילּפיצסיד קרַאטש ןּוא רעטריזילַארטנעצ ַא
 רעגיטכעמ ןּוא רעכילטַײהנײא ןַא רעטנוא ףרַאד סָאװ ,הנחמ
 טפרַאװ ןיקשיסּוא .טײקיטעט עזעידנַארג ַא ןעלקיװטנע גנוטייל
 / ,טגנאלרעפ רע ,םז י צ ול ח ןופ ןעגנװָאל טַארעפער ןייז ןיא
 ,ןעטסיניצ עגנּוי ןופ טפַאשרעדּורּב ןימ ַא ןצפַאש לָאומ זַא
 טעּברַא רעשיטסיניצ רעד ןעמדיװ תומלשג ךיז ןעלָאז עכלעוו
 יד ןעזּומ רֶהָאי ירד סנעטסגינעװ .לארשי ץרא ןיא ןוא תּולג ןיא
 .ס'ניקשיסוא .עיצַאוינאגרָא רעד ןיא ןענידּפָא םיצּולח עגיזָאד |

 יןייא ןעקרַאטש ַא רהָאפנעמאווצ ן'פיוא טכַאמעג טָאה סַארעּפער
 ימרּוטש א טימ ןערָאװעג ןעמּונעגפױא ףוס םּוצ ןיא ןּוא ץורד
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 םעד ןצגעװ טױירעפער ם יובנעזָאר .װ ד א .לֵאפיײּב ןצש
 ןעטָאלשעּב זיא גָאלערָאֿפ ם'רניקלעּב ,.י ףיוא .דנַאפלַאנָאיצַאג
 ןעטערטוצ ךימו ףכֹת ףואד דנָאפלאנָאיצַאג רעד זַא ,ןערָאװעג
 יָאלרעגיא ךיז גידנעזּומ טשינ ,לארשי ץוא ןיא תוינקןעדָאּב וצ
 יװ ָא ק לע ב .ג .םָארּפ ..עװרעזער ןיא םּוכס ןעסיװעג ַא ןעז
 םעד .קנַאבלַאינָאלָאק רעד ןעגעװ טַארעפער ט טלַאה יק ס
 .לּוק יד ןעמּונרעפ טָאה רהָאפנעמַאזוצ ן'פיוא ץאלּפ ןעטסגיטכיוו

 ד ח א .טעמדיװעג געט 23 טעמּכ טָאה'מ רעכלעװ  ,עגָארפ.רוט |
 רעשיטסיניצ רעד ןּופ טײװ ןענַאלשעג ןיא סָאװ ,םע ה

 ןוא רהָאפנעמַאזוצ רעקסנימ ן'פױא ןעמוקעג זיא עיצַאזינָאגרָא |
 ,טלַאה רע .טַארעּפערירוטלּוק ןצכילרהיפסיוא ןַא ןעטלַאהעג טָאה
 טימ רעלהעפ ןעסױרג ַא טהעגעּב םזיניצ רעשיטילָאּפ רעד זַא
 רעשידי רעד טימ גינעװ רהעז ךיז טגיטפעשעּב רע סָאװ ,םעד
 יױזָא ,טױנןעדיי עלעירעטַאמ ַא ןַאהרעּפ זיא'ס יװ ,יוזט רוטלוק
 רעד תעשג .טױנױעדײ ע ג י ט ס ײ ג ַא ןַאהרעפ ךױא ויא
 ליו ָאט ,סיֹוג ע?עירעטַאמ יד ןעזײל ליװ םזינויצ רעשיטילָאּפ
 לארשי ץרא ןיא "ינחור זכרמ, ַא ךרוד םזינויצ.רוטלּוק רעד
 ןײא זיא ,טקנוּפדנַאטש םעד ןוֿפ .טױנ עגיטסײג יד ןעוײל
 ןעמ .סעינָאלָאק טרעדנוה יװ רעגיטכיװ טעטיזרעװינוא עשידיי
 ערעדנּוזעּב ַא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןיא ןצפַאש וומ

 8 וה 1 .רוטלוק ןוא ךַאוֿפש רעשיאערּבעה רַאס תורדּתסה |
 ,גנוהיצרע רעלַאנָאיצַאנ רעד ןעגעװ טרירעפער װָא לָא ק ָא ס
 ףרַאד קלָאפ עשידיײ סָאד :;ןמעה דהא ןעגעג טריזימעלָאּפ רע
 ,סיפ ענײז רעטנּוא ןעדָאּב ןעלעירעטַאמ ַא ןצמוקעּב 7 םדוק
 .עשיטסיניצ יד .טסײג ןּוא רוטלוק גונעג העש ימל ,ןעבָאה רימ
 יװ ידכב ,ןעגנוגנערטשנָא עטסערג יד ןעכַאמ זומ גנוגעװעג
 ןעדנעדײל םעד רַאפ דנַאלרעטָאּפ ַא ןעפַאש ּוצ ןעטסלענשמַא
 ןעטערטעגפױא .ןענעז ןעטַאגעלעד"יחרומע יד .ץלָאּפ ןעשידי
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 יונה .םויתיצ םניא טײקיטעטירוטלוק רעכילטלעװ רעד ןעגעג
 ןעסָאלשעּב זיא ;ןעטסינויצ עזעיגילער יִּד ןעסיוטשיצּפָא טשינ
 רעד רַאפ ןעפַאש ּוצ ,םעה דחא ןּופ גַאלשרָאפ ץטיול ,ןערָאװעג
 ףןילטלעװ ַא עֶניַיַא ,סעיסימָאק ערעדנװעּפ ײװצ טעּברארוטלוק
 .ד ,ה .רד ,עלַאנָאיצַאנזעיגילער ַא עטײװצ ,ַא ןּוא עלַאנָאיצַאנ
 ןעגעװ טָארעּפער םענעגנולעג רהעז ַא טלַאה ש טיװ ע רוג
 :טגָאז רע ןעטסינויצ יד ןופ טײקיטעט רעכילטּפַאשטריװ רעד

 ילָאּפ רעד ףױא ּפָארט טעד ןעלעטש ןעטסיניצ עשיטילָאּפ יד
 ינּוא ןעטסינויצ.רוטלּוק יד ,עגָארפנעדיי רעד ןּופ טײז רעשיט
 זומ'מ .םוינויצ ןופ ךוסי ןעגיטסייג םעד רעדיװ ןעכיירטשרעט
 .ט רי װ רעד טימ ךיז ןעגיטפעשעב ,ה"יר רעטשרע ןיא ,רעּבָא)

 עשימָאנָאקע יד ,קלָאפ ןעשידײ ןופ עגַאל רצכיל טפַא שי

 ןוא רעלעמש רהָאי םעדעי טימ סועװ םויק ןעשידיי ןופ עזַאּב
 ןופ םעטסיס ןעצנַאג ַא רָאפ טגָאלש טנערעפער רעד רעכַאװש

 ירעפ גנוניימ ןייז טול ףרַאד עכלצװ ,ףליהטסּבלעז רעשימָאנָאקע

 ָאולא ףרַאדמ .םוטנעדײ ןופ עגַאל עלעירעטַאמ יד ןערעסעּב
 ןעװיטַארעּפָאָאק ,ןעטלַאטפנַא עשיִמָאנָאקע עגצדישרעפ ןעפַאש
 ףיא ןעריזַאּב ןעלָאז סָאװ ;ןעקנַאביטידערק ,ןעטּפַאשנעסָאנצג
 ןומ קיטײצכײלג .טע טירַאדילָאס רעלַאנָאיצַאנ ַא

 ןיא עיצַאזינָאלָאק ןּוא עיצַארגימע עשידיי יד ןערעװ טריזינָאגרָא
 םעד ןעגעג ,לארשי ץוא ןיא רקיעּב ,רעדנעל ענצדישרעפ

 ןעשיטילָאּפ ,םזינויצ'יבבוח סעד רעסיוא ןעפַאש ּוצ וװורּפ ןפגיזָאד
 ,םזינויצ ןע שיבמָאנָאקע ןַא ְךָצֹנ םזינויצ:רוטלּוק ןוא םזינויצ

 ינָא ,רעקיטערָאעט עשיטסינויצ ענעדישרעפ ןעטערטעגפיוא ןענעז
 .קריו רעשידיי רעד ןיא זיא קימָאנָאקע זַא ,טכער טימ קידנעזיײװ
 יז רָאנ ,ןינע רעגידנעטשטסּבלעז ,רערעדנזעּב ַא טשינ טײיקכיל
 רעשיטילָאּפ ועד .בצמ ןעשיטילָאּפ םעד ןופ גיגנעהּפָא זיא
 גיטיונ ןענעז סָאװ ,םייונש יד ןערהיפכרוד ליװ רעכלעװ ,םזיגויצ
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 ןױא אליממ טעװ ,טנַארפנעדי רעד ןופ גנוזייל רעד רַאֿפ
 .טּוטנעדיי ןּופ ןעסיונ עשימָאנָאקע יד ףױא ןעּבעג הבושּת

 ערָאװעג ןעסָאלשעג זיא גנומיטש רעטרעטסיײגעב ַא ןיא
 ּוא רעשידיי רעד רַאפ סָאה סָאװ ,ץנערעפנָאק רעקסנימ יד
 .לעזעג ןוא עשיטילָאּפ יד טריטסעפינַאמ סלעװ רעשידיי.טשינ

 .םוטנעדי ןוא םוינויצ ןעשיסור ןופ טייקפייר עכילטפָאש

 2 ר
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 עטשרע יד ןוא ןערהָאפנעמַאזוצ עשיטסינויצ 5
 ץנערעפנָאקרהָאי

 רהָאי ןיא רָאפ ןעמוק ץנערעפנָאק רעקסנימ רצד רעסיוא

 ,רעדנעל עלַא ןיא טעמּכ ןערהָאפנעמַאוצ עשיטסיניצ 2

 ףױא  .גנוגעװעּב עשיטסינויצ זיאס עכלעװ טריטסצוקע'ס יאװ

 עדנעסקַאװ יד טלוּב טרעװ ןערהָאפנעמאזּוצסעדנַאל עגיזָאד יד

 טמהענ גנוגעװעּב עשינַאילצרעה יד ,םזינויצ םניא עיצַאיצנערעפיד

 ןּוא עלַאיצָאס יד .םוטנעדיי ןּופ ןעזײרקסקלָאפ עלַא םּורַא ןיוש

 רעד ןיא ןכל ןעמוקעּב ןעצַאזנעגעג ןּוא ןעדישרעטנּוא עגיטסייג

 .קַארּפ עשיטַארקָאמעד יד .קּורדסיוא ןעטריזינַאגרָא ןַא גנוגעוװעּב

 ,ןַאמצײװ םיח .רד ,ןייטשנרעּבױהּכ ,רד ןּופ טרהיפעגנָא ,עיצ

 רָאנ טשינ םעּפשה ריא טרעסערגרעפ ,ערעדנַא ןוא ןיקצָאמ ןָאצל

 .עיצילַאג ,רנַאלשטייד ,ךיוטסע ןיא ךיא רָאנ ,דנַאלסור ןיא

 עשיאיידיא ענעדישרעפ ןּופ גנוריזילַאטסירקסױא יד .װ ,זַא ןוא

 ,ןעועװעג זיא םזינויצ םניא ןעגנוריּפורג עשירָאטַאוינַאגרָא ןּוא

 ,גנּוגעװעפ רעד ןּופ סקואװ םעד ןּופ אצוי לעופ ַא ,טגָאועג יװ

 .נָאקסעדנַאל עגינייא ןּופ ןעסולשעּב יד ןעּבָאה םעד ּבילוצ ןוא
 ירַאװרע יד טַאהעג טשינ גנוריזינָאיצקַארּפ רעד ןעגעג ןעצנערעפ

 .סױרַא טפור טעּברַאסטרַאװנעגעג ןּופ עגַארפ יד ךיוא .הלועּפ עטעט

 רעד ּואװ ,ךיירטסע ןיא רקיעּב ,גנוגערעּב רעד ןיא ןעטַאּבעד

 ןַא וצ ןעדיי יד טגניװצ ןעטעטילַאנָאיצַאנ יד ןעשיװצ ףמַאק

 'יירטסע יד ןּופ רהָאפנעמַאװצ םעד ףױא  ,קיטילָאּפ רענעגייא

 ַא ןײהר ןָאע 7 טלַאה 1902 יַאֹמ ןיא ןעטסינויצ עשיכ
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 צפינ ךיז טא םזינויצ וַא ,ןעניימ סָאװ ןעגינעי יד ןעגעג טדער
 /  י ,קיטילָאּפסעדנַאל רעשיטסינויצ ַא טימ ןעגיניירעפ
 ףוס ןיא סערגנָאק ןעטפניפ ןופ סולשעּב ץטימ םּכסהְּב = |
 עט ש ר ע יד ןיװ ןייק ןערָאװעג ןעפורעּבנייא 2 רעּבָאטקָא
 .ײֿפק , םענעפּורעג ױזַא םעד ןפ ץ נ ע רע פנָא קר הָאי
 .ער ,ץלצרעה ןּופ עדערסגנונפערע רעד ךָאנ .'סערגנָאק םענ

 ןיא םזינויצ ןּופ גנולקיװטנע רעד ןעגעװ ןהַאק ,? ,רד טרירעּפ
 ןעטקַאפ טימ טזײװעּב טנערעפער רעד .רעדנעל ענלעצנייא יד
 רעדנעל עלַא ןיא םוינויצ ןּופ סקואו ןעלענש םעד ןרעפיצ ןּוא
 . ףעד ןערָאװעג ןיא םוינויצ רעד ;גנורעקלעפעּב רעשידיי ַא טימ
 םעד טיג שעקָאק .א .רד .םוטנעדיי ןיא חוּכ רעטסקרַאטש
 .לקש יד זַא ,ןעהעז ּוצ ויאפ ןעכלעװ טל ,טכירעּביַאסַאק
 (עשרַאװ) ןייטשדלעפ השמ  .טרעסערגרעפ ךיז ןעּבָאה תוסנכה
 . נָּפִק יד ןַא ,ציסימָאק-עיזיװער רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טרצלקרע
 -,ד ,רד .גנּונדרָא רעטסעּב רעד ןיא ןענופעג ץלַא טָאה עלָארט
 .ַאנ ןעגעװ ןערירעפער יקצענעמערק .י ,זניא ןּוא ןייטשּברַאפ
 דנָאפלַאנָאיצַאנ רעד זַא ,טגנַאלרעפ ןיקשיסוא .מ .מ ,דנָאּפילַאנָאיצ
 ,לארשי-ץרא ןיא תוינקידרע ּוצ ןעטערטֹוצ דימו ףכּת לָאז
 רעשידי רעד ןעגעװ טכירעּב םעד סיג ןהָאזפלָא װ ,ד
 עריא ןעלהָאצ ּוצ ןעּבױהעגנָא ןיוש טָאה עכלעװ ,קנַאּב-לַאינָאלָאק
 ןֹופ ןעמָאג ןיא טדער וָאלָאקָאס .ג .ןעדנעדיװיד ןערענָאיצקַא
 יח ,רד .ןעסולשעג עריא רָאּפ טגָאלש ןּוא עיסימָאקירּוטלּוק רעד
 ןּופ גנודנירג רעד ןעגעװ עגַארפ יד טרירעפער ןַא מ צ ײ װ
 .סיד עטײרּב ַא ךיז טלעקיװטנע סע ,טעטיזרעווינּוא רעשיריי ַא
 סיואכרּוד ןערעװ טעדנירגעג ףרַאד טעטיזרעווינוא יד יצ ,עיסוק
 עגָאל רעד רעּביא ם'חוּכו יד תעשּב .לארשי ץרא ןיא רָאנ
 .װ עש י לד ָא פ ם ה ר ב א טגנַאלרעפ גנוגעװעּב רעד ןיא
 רעגיצרַאהכײװ רעד וצ ןעכַאמ ףוס 8 לָאז'מ זַא (עשרַאװ) יקז
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 טשינ ףיו ןעליװ סָאװ ,ןעֿפורג ןֹוא םידיחי יּבגל ץנַארעלָאט
 רעד ןעדָאש 8 .ןעגנערפ ןוא ןילּפיצסיד רעד ןערַאװרעטנוא
 ךיז טמהירעפ ,?שמ7 ,םעה ךהא :.עיצַאוינַאגרָא רעשיטסינויצ
 םעדרעסיוא ןוא לקש ןייק טשינ טלהָאצ רע זַא ,ךילטנעפע

 יצָארט ןּוא ,"חולשה, ןייז ןיא םויניצ םעד ףוַאש רע טפמעקעב
 רעד ףױא טַארעפער ןעלעיציפָא ןַא רעּביא םיא ןעמ טיג םעד
 טיהנעגעלעג יד ןעּבָאה לָאז רע ידְבּב ,ץנערעפנָאק רעקסנימ
 ןעגעג ,םויניצ םעד ענובירט רעשיטסינויצ ַא ןופ ןעפמעקעּב ּוצ
 עעלק ,רד טָאקָאװדַא רעד ףיוא ךיוא טצרט רעכערב-ןילּפיצסיד יד
 ןעגעװ טרירעפער ק ע רָא מ ר ַא מ ר ַא ק ס ָא ,ןילרעב ןופ
 ךיז טײרּפשרעפ ןּוא טסקַאװ עכְלעװ ,עסערּפ רעשיטסינויצ רעד

 ,רהעמצלַא
 םעד ןעסָאלשעב טָאה ץנערעֿפנָאקרהָאי יד יװ ,םעדכָאנ

 ןיא ,עדערסולש ןײז לצרעה טלַאה ,גנוטײל רעד ןּופ טעשזדוּב

 ייטציא רעד ןיא ןעהימעּב ךיז זומימ זַא ,טרעלקרע רע רעכלעוו
 רעד טימ ,גנוגעװצב יד ןעקרַאטשרעפ ּוצ טיצ רערעװש רעג
 ירע רימ ןעכלעװ ,גָאט רעד ןעמוק טעװ דלַאּב זַא ,גנונּפָאה
 ,ןנצכעל רעצרעה ערעזנוא ןעכלעװ וצ ןוא ןעטרַאװ
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 .דנַאלגנע טימ ןעגנולדנַאהרעפ יד (6
 - עיצידעּפסקע:שירַא-לע יד ןוא

 עיסימָאק-עיצַארגימיא רעד ןיא טיוטפיוא ס לצרעה טײז -
 יעּב עטנהָאנ ַא ןעפַאשעג ךיז טָאה ,טנעמַאלרַאּפ ןעשילגנע ןּופ
 .,ןָאדנָאל ןיא ןעזיירק-סגנּוריגער יד ןּוא ןץ'לצרעה ןעשיװצ גנוהיצ
 .עגסױרַא עדמערפ ןופ עיצַארגימיא רעד ןעגעג טָאה דנַאלגנע
 .קריװ רעד ןיא ןענעז סָאװ ,ןעצעועג ןּופ הייר עצנַאנ ַא ןעּבעג
 יד ןיא .ןעדי יד ןעגעג רקיעּב ןעועװעג טעדנעװעג טייקכיל
 ּוצ םיכסמ ןעזעװעג הטסונ רַאפרעד ןעמ ןיא ןעזיירקסגנוריגצר
 םעד ףױא רענעלּפ עשירָאטָאזינָאלָאק-שידי עסיװעג ףיוא ןייז
 עגיזָאד יד דלַאּב טָאה ?צרעה :.סעינָאלָאק עשילגנע ןופ חטש

 רעד טימ ןעגנולדנאהרעפ יד ןזַא טרפּב ,טצּונעגסױא טייהנעגעלעג
 .טיוט ַא ףיא ןעהעטש ןעּבילּבעג 1902 רעמּוז ןיא ןענעז ייקרעט
 ןיא'ס עכלעװ זא ,טנכערעג לצרעה טָאה םעדרעסיױא ,טקנופ
 .ןייז ךילפליהעּב ןעלעװ דנַאלגנע דצמ סעיציזָאּפָארּפ עטערקנָאק
 ?שומ יעשיקרעט רעד לײװ ,ןָאטלוס ץטימ ןתמו אשמ םעד יב
 רַאפ סע זיא ,קסע'נַא דנַאלגנע רַאפ זיא'ס ּבױא :ןעגָאז ךיז טעװ
 ןייז תעשּב ,1902 טסוגױא ןיא  .יאדוא ןּוא יאדוא ייקרעט רעד

 לצרעה טרעלקרע ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ךוצב ןע ט צ ע 3

 ןופ טיונ יד, ;ייּב םיהַארּביא רעטסײמנעינָאמערעצ-טּפיוה םעד
 ינעַל טשינ ןנוא טּבױלרע אּמָארייא:חרזמ ןיא ןעשטנעמ ערעזנוא

 רעד טימ טגידנעטשרַאפ ןיוש ךימ ּבָאה ךיא ,ןעטרָאװ ּוצ רעג
 עריא ףױא עיצַאזינָאלָאק רעשידיי ַא ןעגעװ גנוריגער רעשילגנע
 םּוש ןײק ןגּוא ןופ טשינ טגנַאלרעֿא רנַאלגנע ,םיחטש-לַאיגָאלָאק
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 "רער עלַא ןעכַאמ זנא טעװ יז ,ןפיהל דָארג ,תונגרקידלעג
 | י ,"ןעגנּורעטכייל

 יגיא םעד ךרוד לצרעה ךיז טהימעּב 1902 טסברעה ןיא
 ןַא ןעמוקעב ּוצ גרעּבנירג ,י ,9 טסינויצ ןעשילגנע ןעכיירסולפ
 ימ עש ט .י רעטסינימ:לָאינָאלָאק ןעשיטירּב םייֿב ץנעידיוא
 לצרעה טּבײרש ן'גגרעּבנירג וצ ףירּב ןיז יא .ןע לר עב
 ןע'נעלרעּבמעשט רעטסימ ליװ ךיא, 11902 רעבמעטּפעס 22 םעד
 יד ףױא עיצַאזינָאלָאק רעשידיי ַא ןופ ןַאלּפ ַא רַאֿפ ןעניוועג

 ,רחוס ַא יװ ,םהיא ליװ ךיא ,ןעגנוציזעּב:לַאינָאלָאק עשיטירּב

 ,גיטכירפיוא ןעגָאז ןּוא רעכיּב עניימ ןענפע ,טידערק טכוז סָאװ
 / *!ןעטסײל ןענָאק רימ סָאװ ןּוא ןעפראד רימ סָאװ

 יא ס'לצרעה ןעמיקעגרָאפ זיא 1902 רעּבָאטקָא 22 םעד

 ןופ דילגטימ ןעטסכיירסולפנייא םעד ,ןעלרעּבמעשט ,י ייּב ץנעיד
 לצרעה טָאה טיצ העש ַא ןופ ךשמּב .גנורינער רעשילגנע רעד
 ןַאלפ םעד "דנַאלגנע ןּופ ןרעה ןעטסעטמה'ועב םעד, טרעלקרע
 ,(ןיסירפק) ןרעּפיצ לעזניא רעד ףיוא עיצַאזינָאלָאק רעשידיי ַא ןופ
 .מצשט טָאה ןרעפיצ עגונּב .יניס ?עזניאבלַאה ןּוא שירַא-לעי

 עכלצװ ,גנורעקלעפעב עגיטרָאד יד זַא ,טרעפטנעעג ןעלרעּב
 ןייז םיּכסֹמ טשינ טעװ רענַאדעמכַאמ ןּוא ןעכירג ןּופ טהעטשעג
 ןצריטפעצקַא רע ןָאק ןעגעגַאד ,עיצַאזינָאלָאק רעשידיי ַא ףיוא
 ןוא ןיודסנעל רעטסינימנרעסױא רעד ּביוא ,יניס ןּוא שירַא-לע
 יעג ךיױא ןעלעװ רעמָארק דְרָאל םירצמ ןּופ רַאסימָאקכױה רעד

 ןעשיטקַארּפ םעד טרעלקרע לצרעה  ּוצרעד המּכסה רעייז ןעּב
 קלָאפ ןעשידי ן'רַאפ טָאה סע גנוטַײדעּב עכלעװ ,רעדנעלגנע

 ןיא, .לארשי ץרא ןּופ ץענערג רעד ײג טגיל סָאװ ,דנַאל ַא
 יניס ןיא ןּוא, ץנעידיוא רעד ןּופ ףוס םייּב לצרעה טגָאז ישירַארלע
 ןעבעג דנַאלגנע ךָאד זנוא ןָאק סָאד ,דנַאל גידייל ַא ָאד ןיא

 טכַאמ ריא ןופ סקַאווצ ַא ןעכײרגרעד דנַאלגנע טעװ רָאפרעד
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 יגַאג רעד ףיֹוא ןצדיי ןענָאילימ| .ןהעצ ןוֿפ טײקרַאבקנַאד יז ןוא
 ַא טכַאטעג ןע'נעלרעּבמעשט ףױא טָאה לצרעה ,"טלעװ רעצ
 .ָאק רעשילגנע רעד טָאה ךילטפַאשטנירפ ,קורדנייא ןעקרַאטש
 יא ס'לצרעה ןפציטשרעטנוא ּוצ ןעכָארּפשרעפ רעטסינימ- לַאינָאל
 ,שירָאילע ןיא ןַאלּפ-עיצַאזינָאל

 ימינימנרעסיוא ןעשילגנע ןטימ ןַאד טלעדנַאהרעפ לצרעה |
 ַא ףױא םיּכסִמ ּפיצנירּפ ןיא ךױא זיא רעכלעו ,ןיודסנעל רעט
 וַא ,טגנַאלרעפ רע רעּבָא ,שירַאילע ןיא עיצַאזינָאלָאק רעשידיי

 ןוא ןעכוזרעטנּוא ןַאלּפיעיצַאזינָאלָאק םעד לָאז רעמָארק ררָאל |
 ,ָאריאַאק ןיא ןענעלעג ָאולֲא ןיא גנּודײשטנע יד .ןעריטּפעצקַא
 "יצ רעד םילּוצ ןעמיקעגרָאמ זיא סָאװ ,הקספהה .רעניילק ַא ךָאנ
 ענײז ךישממ לצרעה וזיא ,ןיװ ןיא ץנעועפנָאקרהָאי רעשיטסינ
 ןיק ןגרעּבנירג .י ,ל טקיש רע  ,דנַאלגנע ןיא ןעגנוהימעּב
 ןּופ ,רעמָארק דרָאל ץפיוא ןייז וצ עיּמשמ טרָאד ידכּב ,םירצמ
 ץפיא ןיא ץלַא זַא ,עידומ שיפַארגעלעט גרעּבנירג זיא .ָאריאַאק
 םגה ,גנונפָאה ןוא ןעּביױלג טימ לּופ זיא לצרעה .געװ ןעטסעּב
 ימעװָאנ 7 םעד ,ךַאװש ןוא דימ ךיז רע טלהיפ ךילרעּפרעק
 רימ ןעהעטש יצ, :רעכיּבגָאט ענײז ןיא רע טּבײרש 1902 רעּב
 ינירג רעד ןוא רעטרַאשט ןעשילגנע'נַא ןעמּוקעּב םעד רַאפ ּפָאנק
 טזָאל תוחוכ עניימ ןּופ גנוֿפעשרע יד !סטַאַאטשנעדיי ַא ןופ/ גנוד
 ץנַאג .רד ןעּבירשעג טָאה גיטכיר יװ .,ןעּבױלג םעד ןיא ךימ
 סמוק השמ םּוש ןיק :"דנַאלײנטלַא, ןופ גנוכערּפשעב ןייז ןיא
 קירוצ גרעבנירג זיא ?לײװרעד - .ידנַאל הלּואג ןײז ןיא טשינ
 .ָאקכױה רעד זַא ,הרּושּב רעטוג רעד טימ םירצמ ןופ ןעמוקעג
 עיסימָאק-ןעטרעּפסקע ןַא זַא ,יאנתּב רעּבָא ,םיּכסמ ןיא רַאסימ
 רַאפ טנעגייאעג זיא שירַאילע דנַאל סָאד יצ ,ןעכוורעטנוא טעװ

 ינָאל ןייק רעדיװ טרהָאפ לצרעה .עיצַאזינָאלָאקנעסאמ רעשידיי ַא
 ןעויירקיסגנּוריגער עשילגנע יד טימ טלעדנַאהרעפ רע ,ןָאד |

6 



 2 יצַאןינָאלָאק רעשידיי רעד ןוֿפ טנער עגָאנָאטױא *ד ןענעה
 *רעּפסקע יד ןעטסלענשמַא יװ ןעלעטשּוצפיונוצ ךיז טהימעג ןוא
 .ָאק יד טעװ גנילהירפ ןיא זַא ,טנכער ?צרעה  ,עיסימָאק-ןעט
 טסּברעה ןיא ןּוא ןעגנושרָאפ עריא טימ ןייז גיטרעפ ןיוש עיסימ
 טעּברַאיעיצַאזינָאלַאק עטסנערע ןַא ןעּבױהנָא ןענָאק ןעמ טעװ
 ייווג יד ןעפַאש וצ לצרעה טכַארט גיטיצכײלג שירַאילע ןיא

 ןענעז סָאװ ,(טנופ ןָאילימ 5 ךרע'נַא) ןעלטימ עלעיצנַאניפ עס
 .עג ּוצ ןלצרעה טגנילעג סע ,עיצַאזינָאלָאק רעד רַאפ גיטיונ
 ךלישטָאר דרָאל ,ךלישטָאר דרָאל םעד ןַאלּפ ןייז רַאפ ןעניװ

 -עב קרַאטש ןיװ ןּוא זירַאּפ ןיא םיבורק ענײז ּוצ דוגינּב זיא
 ןיא רע ןּוא טייקכילנעזרעּפ ס'לצרעה ןּופ ןערָאװעג טסולפנייא

 .טימ ןּוא רעקיטַאּפמיס ַא ןערָאװעג רענגעג םענעסיּברעפ ַא ןופ
 יטָאר דרָאל טימ .טקעיָארּפ שירָאלע ס'לצרעה רַאפ רעפלעה

 יד ןעניװעג ּוצ לצרעה ךיז טהימעּב גנוציטשרעטנוא ס'דליש

 יַאֹּב ןּופ ןענָאילימ יד טימ ןערינָאּפסיד סָאװ ,רעּבָאהטכַאמ-א'קי
 .שריה ןָאר

 ףוס ,עיסימָאק.סגנישרָאפסױא יד זיא 1903 רַאורּבעּפ ּבױהנָא
 :ןופ ןעגָאטשעּב זיא יז  ,ָאריאַאק ןייק ןערהָאפעגקעװַא ףוס ל2

 ידלָאג לענָאלָאק ,קערָאמרַאמ רַאקסָא טקעטיכרַא ,רעלסעק .זניא
 . ,סנעפעטס .זניא ,עפָאי .רד טצרַא ,ןיקסָאס ,רד סםָאנָארגַא ,טימס

 יגער רעשיטּפיגע רעד ןּופ רעטערטרעפ א ןוא טנעריול ,פָארּפ
 ירעּביא ןּוא עטנַאקעב ןעזעװעג ןענעז ףניפ עטשרע יד  .גנור
 ימָא רהעז ַא ןופ טשרעהעּב זיא לצרעה ,ןעטסינויצ ענעּבעגעג
 ןיא גניטימנעסַאמ ןעשיטסינויצ ַא ףיוא ,גנומיטש רעשיטסימיט
 ט ס ב ר עה ןי 8 :רע טרעלקרע 1902 גױהנָא ,ןָאדנָאל
 יד ךיו ןעלע װ רהָאי ןעגיטנייה ןּופ
 .ָאלָאק וצ ןע גיוהנָא ןעסַאמ עשידיי
 | - ר.טירַציפע ןיא ןעריויג
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 יעֹװנָא עיסימָאק רעד טיפ גיטייצכיילג זיא ָאריאַאק ןיא
 ררָאל ןטימ טָאה רעכלעװ ,גרעּבנירג .י .ל ןעועװעג דנעו
 עשיטּפיגע יד .,ןעגנולדנַאהרעפ עשיטילָאּפ יד טרהיפעג רעמָארק
 רעד רַאפ טכער עמָאנָאטױא עסיװעג ףיוא םיּכסמ זיא גנוריגער
 עגונּב ןעטייקירעװש טכַאמ יז רעּבָא ,עיצַאוינָאלָאק רעשידיי
 ישיטילָאש יד .טגנַאלרעפ טָאה לצרעה ןעכלעװ ,רעטרַאשט םעד

 .טריצילּפמָאק רהעז ןעזעװעג ןיא שירַא-לע ןופ עגַארפ עכילטכער
 יד טָאה טכַאמ יד ,גנוריגער עשיטּפיגע יד טָאה ץױעב םעד,
 ."גנוריגער עשיקרעט יד טָאה טכער סָאד ןּוא גנוריגער עשילגנע
 טשינ ויא לצרעה ,(1903 ץרעמ 3 ןופ "רעכיּבגָאט, ס'לצרעה)
 טיוש עשיטילַאּפ ןּוא עשיטקַאט ס'גרעּבנירג טימ ןעדירפוצ ירמגל
 ירָאפסיוא יד .םירצמ ןייק 1903 ץרעמ ףוס ןיילַא טרהָאפ ןוא
 ןטעּברַא עריא טימ ןערָאװעג גיטרעפ לייוװרעד זיא עיסימָאקסגנוש
 ןייז ןיא .טכירעג ןעגיטסניג ַא שירַאילע ןּופ טגנערּב יז ןוא
 .*עּברָאפ עלַא ןעכַאמ רימ, :לצרעה טּביײרש ן'גרוגרַאװ ּוצ ףירּב
 ןעלעטש וצ ןּוא תומולח יד ןוט ןעמוקוצסױרַא ידכּב ,ןעגנוטייר
 ךיז טָאה ָאריאַאק ןיא ."ןעדָאּב םעד ףױא סּופ ןעטסעפ ַא
 י/עװעג טלעגנירעגמורַא זיא רע ,רעשרעה ַא יװ טרהיפעג לצרעה

 תעשּב ןענַאטשרעפ טָאה ןּוא עטרהעלעג ןּוא ןעטרעּפסקע טימ ןעז
 רעּבָאהטכַאמ עשיטפיגע ןוא עשילגנע יד טימ ןעגנולדנַאהרעּפ יד
 רעד ןּופ טנעדױערּפ םעד רַאֿפ ץיא ךרד ןעקעװרעד ּוצ
 ..רעכיּבנָאט ס'לצרעה .עיצַאינַאגרָא רעשיטסינויצ רעכילטלעװלַא
 ײטש עכילרעה עכנַאמ רעּביא זנוא ןעּביג ,םירצמ ןופ טריטַאד
 יכָאפ עשינכעט יד טימ ןעמַאזוצ לצרעה טכוזעּב טָא ,רעדליּבסגנומ

 ןעטסילַאיצעּפס עטמהירעּב יד ,טנעװָא זיא'ס לינ םעד טייל |

 .לצרעה טּביירש "ךימ רעּבָא, ,ןעגַארּפ עשינכעט רעּביא ןעדער
 ,גנומיטש עפיט ַא טשרעהעּב טָאה ,רעטכיד םענעזעװעג םעד,
 .רעטנוא זיא ןּוז יד ןּוא לינ ןפיױא ןערהָאפעג ןענעז רימ תעשּב
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 עשילגנע ייװצ יוד ,ןעמלאפ עדנעקעמש יד ןעשיװצ ןעגנַאגעג
 ןעגעװ טדערעג ךַארּפש רעשינכעט רעײז ןיא ןעּבָאה טײלכַאפ
 סָאװ ,לינ ןערַאדנעגעל םעד ןּופ ןעסַאמירַצסַאװ עגידלַאװעג יד
 סעד ןופ דנַאל"רּבדמ םעד ןיא ןערעװ טרהיפעגרעּבירַא ןענָאק

 טשינרָאג עגר ַא ּבָאה ךיא ןעװ ןּוא .קלָאפ ןעשידיי ןעדנערהעקקירוצ
 ךיא ּבָאה ,ןעגנונכערעּב ןּוא ןעלהָאצ ערעײז ןּופ ןענַאטשרעפ
 .טסיג רעכלעװ ,םָארטש ןעניורּב ןעגיטכעמ םעד ּוצ טקוקעגסױרַא
 29 םעד .יונּבור השמ ןּופ ןעטײצ יד ןיא 'ית ,ױזַא טנייה ךיז
 ויא ןעכַאלעפ יד ןּופ טנעלע רעד, :?צרעה טּבייֹוֵש 1903 ץרעמ
 יד ןעגעװ ןעקנעדעג ּוצ ןעסָאלשעג ּבָאה ךיא ,ךילּבײרשעּבנוא
 ."ןעּבָאה טכַאמ יד לָאמַא לעװ ךיא ןעװ ,ןעכַאלעפ

 ןעמוקעגקירּוצ עיסימָאקסגנושרָאפסױא יד ןזיא ץרעמ ףוס
 שירַאילע זַא ,טלעטשעגטסעפ טָאה טכירעּב ריא ,ָאויאַאק ןייק
 רעּבָא ,עיצַאינָאלַאק רעשידיי רעסיורג ַא רַאפ טנעגייאעג ןיא
 ךרָאל ,לינ םנּופ רעסַאװ גונעג קעװצ םעד ּוצ ןעּבָאה ףרַאד'מ
 רעשיטּפיגצ רעד  טזָאלעגרעביא גנודיישטנט יד טָאה רעמָארק

 ןערידיצעד ּוצ ןעפורעּב ןײלַא ןוא גיצנייא ןיא עכלעװ ,גנוריגער

 רעשידיי רעד רַאפ ןעּבעגרעּביא,ןָאק'מ לינ ןּופ רעסַאװ ליפיו
 יעפילירעסַאװ רעגיזָאד רעד עגונב .,שיוַא-לע ןיא עיצַאנינָאלָאק

 עטסערג יד טכַאמעג גנוריגער עשיטּפיגע יד יקַאט טָאה גנור
 ,עשינכעט יד טשינ ןעּבָאה ,טניש סע יװ רעֶּבָא ,ןעטייקירעווש
 שירַא-לע רעד זַא ,ןעזעװעג םרוג ןעוויטָאמ עשיטילָאּפ יד דָארג רָאנ
 םעד ןופ רעטערטרעפ יד ,ןעלַאפעגכרוד ףוסל זיא טקעיִארּפ
 רעשידי רעד ןעגעג טריגיוטניא רדסּכ ןעּבָאה ןַאטלּוס ןעשיקרעט

 שירענגעג ןעזעװעג זיא גנּוריגער עשיטּפיגע יד ,ץיצַאזינָאלָאק
 טָאה רעמָארק דרָאל רַאסימָאק-ךױה רעשילגנע רעד ןּוא טמיטשעג
 קרַאטש ןּוא עטלַאק ַא ןינע ןעצנַאג םעד ּוצ ןעזיװעגסױרַא ללכּב
 עסיװענ ךרוד ןערָאװעג טריטקיד זיא סָאװ ,גנוהיצעּב עטריוורעזער
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 עשילגנע יד ןיא טָאה'מ) .םימעט .עשינעטַארטס ןּוא עשיטילָאּפ
 רעד טעװ המחלמ ַא ןופ לַאפ ןיא זַא ,טנכערעג ןעזיירקרעטילימ

 יזעּוס ן'רַאפ ץוש רעגיטכיװ ַא ןיײז שירַא-לע ןּופ חטשירּבדמ
 גנוטּפױהעּב עגיזָאד יד ,ײמרַא רעשיקרעט רעד ןעגעג לַאנַאק
 ירמג7 סלַא ןעויװעגסױרַא המחלמיטלעװ רעד תעשּב ךיז טָאה
 יכרוד טכייל ץנַאג זיא .ײמרַא עשטייד-שיקרעט יד לייװ ,שלַאפ
 | ,(רּבדמ םעד טרישרַאמ

 ןּוא ןעגיוצרעפ ךיז ןעּבָאה ָאריאַאק ןיא ןעגנּולדנַאהרעּפ ידי
 ײרעטײװ יד קידנעזָאלרעּביא ,ןערהָאפקעװַא טנומעג טָאה לצרעה

 ןעשיװצ ,טימסדלָאג לענָאלָאק םעד ןעגנוהימעּב עשיטילָאּפ עגיד

 לצרעה לי ,ךּוסכס ַא ּוצ ןעמּוקעג זיא ן'לצרעה ןּוא ץגרעּבנירג

 יַאק ןיא קיטקַאט ס'גרעּבנירג טימ ןעזעװעג ןעדיופּוצ טשינ זיא
 יעג רעכיג ךיז טָאה דיי רעשילגנע סלַא ,גרעּבנירג םגה ,ָאריא
 .ָאלָאק ןעשיטירּב ַא ןופ טעטילַאטנעמ רעד וצ ןעסַאּפוצ טנָאק
 ךיז טימ .לצרעה זיא סנעגיוּביא .,לצרעה יװ ןעטמאעּב-לַאינ
 1903 ץרעמ ףוס ןעדירפוצ ירמגל ןעזעװעג טשינ ךױא ןיײלַא
 םעד ןיא דלּוש עסיורג ַא, :רעכיּבגָאט עניז ןיא רע טּביירש
 טשינ ןיּב ךיא .גנוּפעשרע ןוא טייקדימ ןיימ טָאה גלָאטרעסימ
 יוצ טמֹוי לצרעה "תוחוּכ עניײמ ןּופ ץיזעּב ןעלּופ ןיא ןעזעװעג
 ןיפ ןעמונעגפױא ךילטניירפ טרעװ רע ּואװ ,ןָאדנָאל ןייק קיר
 ןעשילגנע םעד ןעגײצרעּביא ּוצ טוורּפ לצרעה ,ןעלרעּבמעשט
 ,ןעטייקירעװש יד ןעגיטייזעּב ףרַאד'מ זַא ,רעטסינימילַאינָאלָאק
 .טקעיָארּפ-שירַא-לע .םעד טכַאמעג םירצמ ןיא ןערעװ סָאװ
 םירָא רתעז ַא זיא ׁשירַא-לע זַא ,ןעגעגַאד טלַאה ןעלרעּבמעשטר

 ,עיצַאינָאלָאקנעסַאמ רעשידײ ַא רַאפ טשינ גוט ןּוא דנַאל.רּבדִמ

 עזייר רעטצעל ןיימ ףױא, ןלצרעה רע טרעלקרע יּבָאה ךיא

 סָאו ,ןעזעװעג טּוג ךײא רַאפ טלָאװ סָאװ ,דנַאל ַא ןעהעועג

 ןיא רעּבָא ,סײה ּוליסא זיא סי םײב בָא ד נָא גּו א זיא
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 ,רעײּפָאריא רַאפ ךיוא טנעכייצעגסױא טַאמילק רעד זיא ןרעניא
 ךיא ןעװ ,להָאװמיױב ןּוא רעקּוצ ןעצנַאלּפ טרָאד טנָאק ריא
 סלָאװ סָאד טָא :טכַארטעג רימ ךיא בָאה ,ןעזעוועג טרָאד ןיּב
 ךָאד טליװ ריא רעּבָא .ץלצרעה .רד רַאפ דנַאל ַא ןעועװעג
 לארשי ץרא ןופ דנַאליתונכש ַא רעדָא לאושי ץרא  רָאנ
 ןענעז רימ !וּומ ךיא ,ָאי, לצרעה טרעפטנעעג םיא טָאה יא,
 ןיא רעדָא לארשי ץרא ןיא עזַאּב ַא ןעמוקעּב ּוצ ןעגנואװצעג
 ךיא ןעריזינָאלָאק ןענָאק רימ ןעלעװ רעטעּפש  ,הביבס ריא
 ןעוומ סָאװ ,ןעשטנעמ ןּופ ןעסַאמ ןעּבָאה רימ לײװ  ,ַאדנַאגּוא
 עלַאנָאיצַאנ ַא ןעמוקעּב רימ ןעפרַאד לּכ םדֹוק רעּבָא ..ןערירגימעי

 רע זַא ,ןעכָארּפשרעפ ןלצרעה ןעלרעּבמעשט טָאה ףוסל ,עזַאּב
 לָאז רענעי ידכּב ,ןיודסנעפ רעטסינימ.ןרעסיוא םעד טימ ןעדער טעװ
 ןעשיטסינויצ םעד תבוטל רעמָארק דרָאל םייַּב ןערינעװרעטניא
 עּפַאנק ַא טָאהעג טָאה סָאד ךיוא רעּבָא .טקעיארּפישירַא-לע

 יָאק טשיג ,ןעלַאפעגכרוד ןזיא טקעיָארּפ שירַאלע רעד הלוצּפ

 .עװש עשיטילָאּכ ןּוא עשינכעט עסיורג יד ןיז רבוג קידנעג
 : ,ןעטייקיר

 .ָאטסיה ןיא עיצַאזינָאלָאק שירַא-לע רעד ןופ ַײדיא יד,
 ןופ לײט םעניילק ַא וליפא ןעצעזעּב .זעידנַארג ןעזעװעג שיר
 ןעדנוּברעפ ןענעז סָאװ ,רעטרע ענעי ןיא לארשי קלָאפ ןעטלַא
 ןופ דנַאל םעד ןעשיווצ ,יניס ןּופ !עדנעגעליטיעװ רעד טימ

 יערג רעד ףיוא ,תֹובא עקיליה יד ןופ דנַאל םעד ןּוא ס'הערפ
 ןעעװעג טלָאװ סָאד -- עױַא ןוא אקירפא ןעשיװצ ץינ
 ,גנוטײדעּב רעשירָאטסיה רעסיורג ןּופ שינהעשעג ַא
 ןיא עיצַאינָאלָאק יד טרעטכײלרעפ סָאד טלָאװ םעד ץיח ַא
 ןּופ עטכישעג עטסעייג יד, ;ָאנבּוד .ש) .'אפוג לארש' ץרא
 2 יי ,("קלָאפ ןעשידַי

 רעטייװ זיא טקעיָארּפ שיר א; .לע ןופ לַאפברוד ץ'כָאנ רעּבָא)
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 ןעזיירקסגנוריגער ?פשילגנפ יד ןוא ן'לצרעה ןצשיווצ -) ןעבילבעג
 ריא ןענופעג דלַאּב טָאה עכלעװ ,גנודניּברעמפ עכילטניירפ 8

 ידי רעמָאנָאטױא ןַא ןעגעװ טקעיָארּפ ןעיינ םעד ןיא קורדסיוא
 םא א .ַא 1 ג ַא ג ו א ןיא עיצַאינָאלָאק רע

 {{24} 1114 1{. 11566 6 2 4 1 יד
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 ווענישיק ןיא םָארנָאּפ רעד (7

 ינעדיי ןעשיִסּור ןּופ עיצַאוטיס יד ןעזעװעג זיא שיגַארט
 יטכער ייס .קלָאפ ןעשידיי ןּופ ןינפ בורו ןינמ בור םעד ,םוט
 .ןעזעװעג ןעדיי עשיסור יד ןענעז ךילטפַאשטריװ יײס ןוא ךיל
 ןּופ הלשממ יד .טפרורעג ןּוא טקירדרעטנוא גידנתונמחרּבנוא

 .רעפ ךָאנ טָאה ןערָאטסינימ עניײז ןּוא ןעטייויצ םעד יַאלָאקינ
 4 . .תכולמ רעד ןיא םישוער ןעשידיייטנַא םעד טפרַאש

 .ןיא ןוא טרעדנוהרהָאי ןעט.19 ןופ ןערהָאי עטצעל יד ןיא = |
 יד דנַאלסּור ןיא רדסּכ טסקַאװ טרעדנּוהרהָאי ןעט:20 ןּופ ּבױהנָא
 ףרָאד ןיא ןרעױּפ יד ןּופ טיױנ יד .טייקנעדירפּוצמּוא ענײמעגלַא
 גנורעטיּברעפ עפיט ַא טפַאש טעטש ןיא רעטעּברַא יד ןופ ןּוא
 יָאס ןוא עשיטילָאּפ עלַאקידַאר ,ןעסַאמסקלָאפ עטיירּב יד יב
 ןערימרָאפ סע .לָארעּביא ךיז ןעטײרּפשרעפ ןעגנוזָאל עלַאיצ

 יעדלַאיצָאס יד :ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער עסיורג ייװצ ךיז

 .יזרעװינוא יד ,ןערענָאיצולָאװערלַאיצָאס יד ןּוא עיטָארקָאמ
 רעשיטַארקָאמעד רעד ןופ רעפמעקרָאפ רעד טרעװ טנעגוי:סטעט
 ןעמּוק סע  .דנַאלסּור ןיא גנוגעװעּבנעסַאמ רעשיטסילַאיצָאס ןּוא
 .ינוא ןיא ןעהורמּוא ןּוא ןעקירּבַאפ ןיא ןעקיירטש רָאפ רדסּכ
 עגיטולּב טימ טװּורּפ גנּוריגער עשיטסירַאצ יד ,ןעטעטיזרעו
 ערענָאיצולָאװער עדנעסקַאװ יד ןעקיטשרעד ּוצ סעיסערּפצר

 ַא טימ ףױרעד ןיעפטנע ןערענָאיצולָאװער יד  ,ַאדנַאגַאטָארּפ
 ,ןעטנַאטנעזערּפער סגנוריגער ןּוא .ייֵצילָאפ יד ןעגעג רָארעט
 ויא 1902 גנילהירפ ןיא ,רדסֹּכ ךי טקוָאטשרעּפ ףמַאק רעד
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 - ?ןרעניא רעד רָארעט ןערענָאיצולָאװער םעד ןופ ןּברק סלַא ןעלַאפעג
  שמיטשעּב טרָא ןײז ףיוא טָאה רַאצ רעד  ,ןיגַאיּפיס רעטסינימ
 .װ טנעמַאטרַאּפעד.ײצילָאּפ ןופ רָאטקעריד םענעזעװעג םעד
 ,יסיוא עּבַאנפױא יד ןעמונעגרעגיא טָאה רעכלעװ ,ע װ ע ל פי

 .יענָאיצולָאװער ןּוא .רעשיטסילַאיצָאס ןופ רוּפש עדעי ןעטָארז
 ,טייקיטעט רער

 .גנוגצװעּב:רעשיטסירַאצ -יטנַא רעד ןיא לײטנָא ןעסיורג 8
 ןוא טנעגוי עשידּויו יד ןעדי עשיסּור יד ןעמּונעג ןעּבָאה
 ףױא להָאצ רעסיױרג רהעז ַא ןיא טפמעקעג טָאה ץנעגילעטניא
 טפַאשרעטעּברַא עשידיי יד .סעיציזָאּפ ערענָאיצולָאװער עלַא

 רעד ןיא ןוא "דנּוּב, ןיא טריזינַאגרָא דגעצנעלג ןעועוועג זיא
 רַאפ ןעָּאה ןעדיי ,עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשיסור רענײמעגלַא
 ןיא סָאװ ,ץרָאּפָארּפ ַא ןיא רעפמעק ןעּבעגעג עיצולָאװער רעד
 יָאד יד רעּבָא ,דנַאלסור ןיא להָאצ רעיײז ןּופ רעכעה ןעזעװעג
 תעדיײל ערעייז ןעכָארּפשטנע טשינ יאדװא טָאה ץרָאטָארּפ (עגיז
 ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד ןיא ןעדיי ןופ טעטיויטקַא עסיורג יד
 ירעה עשיסור יד ייג ןרָאצ ןעגידלַאװעג ַא ןעפורעגסױרַא טָאה

 רעד ןעכלעװ ףיוא ,םישזערייײצילָאּפ רעשיטָאּפסעד רעד רעש
 יער יד ןעקנירטרעד וצ ןעסָאלשעב טָאה ,טריזַאּב טָאה םזירַאצ -

 (ָאנַארכָא) ײצילָאּט עשיטילָאּפ יד ,טולב ןעשידיי ןיא עיצולָאװ
 ,ןומה םעד ןּופ ןעטקניטסניא עשיטימעסיטנַא יד טצונעגסיוא טָאה
 סעדנַאּביּבױר ףןּוא .דרָאמ עשירעכעוּבעפ ןעריזילגָאמ ּוצ ידכּב
 ןעסױא םעד טימ זיאמ .גנורעקלעפעּב רעשידײ רעד ןעגעג
 ןּופ ץנעגילעטנ'א ןּוא טנעגּי עשידיי יד ןעקערשיוצּפָא ןעזעװעג
 .עג ןןעמ טָאה גיטײצכײלג ןּוא ,טיײקיטעט רערענָאיצולָאװער ריא
 .עשיסּור יד ןּופ גנּורעטיּברעפ עשיטילָאּמ ןוא עלַאיצָאס יד טלָאװ
 רעד רַאפ ןזיא סָאװ ,גנוטכיו ַא ןיא ןעדנעװ ןעסַאמ-סקלָאּפ

 ינעדיי ןעשיסור םעד רעביא ,םעװקעב רָאג ןעזעװעג גנוריגער
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 69 ןעמָארגָאּפ ןיפ ןעטָאש רעגיטשלפ רעד רעדיװ טּבעװש םוש
 טָאה ןעמָארגָאּפױעדיי ןּופ עילַאװכ עיינ יד סָאװ ,לאפוצ ַא זיולּב זיא
 יו עינישיק טָאטש רעשיּבַארַאסעּב רעד ןיא ןעּבױהעגנָא דָארג ךיז

 חסּפ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאוגָאּפ רעכילקערש רעגיזָאד רעד
 "נָא רעד רעטנוא סעדנַאּבןענַאגילוכ יד ,1903 לירּפַא 6 םעד
 .עג א טימ ןעּבָאה ןַאװעשּורק ןעטמַאעּב-זיצקַא םעד ןּופ גנורהיפ
 יד ןיא ןעדרָאמ ןוא ןעּבױר ןעּבױהעגנָא תוירזכא רעגידלַאװ
 ןעטלַאהרעפ ךיז ןעּבָאה רעטילימ ןּוא יײצילַאּפ ,ןעסַאג עשידיי
 טקרַאטשרעּפ רהעמ ךָאנ ןומה ןעדליװ םייּב טָאה סָאד ,וויסַאּפ ירמגל
 ןףעדיי ןעגָאלש וצ טּבױלרעד גנוריגער יד זַא ,טייקרעכיז יד

 עשיטסידַאס ןעמּונעגנָא טָאה סעקישטמָארגָאּפ יד ןּופ תוירזכא יד

 ןעטסורּב ןעטינשענּבָא ןּוא רעכייּב ןעסירעגפיוא טָאה'8 ,ןעמרָאּפ
 יייז ןּופ ןגיױא יד רַאפ ןעיורפ טעדנעשעג טָאה'מ ,ןעיורפ ייּב
 יעװשט טקַאהעגנײרַא טָאה'מ .רעדיוּב ןוא סרעטָאֿפ ,רענעמ ערצ
 עגײלק ,ןעגױא יד ןעכָאטשעגסױא רעדָא ,ּפעק יד ןיא סעק
 עטשרעּביױא יד ןופ ןערָאװעג ןעפרָאװעגּפָארַא ןענעז רעדניק
 ײרפ ןענַאגילוכ יד ןעבָאה געט ייװצ ,קורּב ן'פיוא ןעקָאטש
 ןופ ןעסַאג יד ןיא טריּבַאר ןּוא טעליקעג טרעטשעגנוא ןוא
 - | ,וועינישיק

 יסּור ןיא טרעהרעד ךיז טָאה יירשעג-ייו רעכילקערש ַא
 ןופ םרוטש ַא ,טלעװ רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא ןּוא דנַאל

 םילשומ עשיסור יד טָאה ןעדיי-טשינ ןּוא ןעדיי ןּופ ןעטסעטָארֿפ
 הטיחש רעגידארומ רעד ןיפ ןערָאטַאינַאגרָא יד סלַא טנעכייצעב
 ףיט ןעועװעג זיא םּוטנעדייטלעװ עצנַאג סָאד .וועינישיק ןיא
 .תבוטל ןעגנולמאז עסיורג טרהיפעגכרוד טָאה'מ ,טרעטישרעד
 טָאה עפָארטסעטַאק רעװעינישיק יד  .ענעטילעג'סָארגָאּפ יד
 ?היֿפעג טשימעג ַא .,םוטנעדי .עשיסור סָאד טלעסיירטעגפיוא
 טפָאשלעזעג עשידיי יד ןימונעגמורָא טָאה הּפרח ןוא ןרָאצ ןופ
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 הּפרח ןּוא רעדרעמ עשיטסירַאצ יד ןעגעג ןרָאצ ,דנַאלסּוו ןיא
 ןָא ץטהש ןּוא ןעגינייפ טוָאלעג ךיז טָאה'מ סָאװ ,ךיז רַאפ
 יש רעטכיד רעד ,ץּושטסבלעז ןּופ וורּפ ַא ןָא ,דנַאטשרעדיװ

 ,גידנעפור ..גָאטײװ ןײז טקירדעגסיױא שידיי ןיא טָאה גור פ .

 :תונּברקיםָארגָאּפ יד ..רָאפ ףליה ךָאג

 ,תונמחר טָאה רעטסעװש ,רעדירּב
 ,טױנ יד זיא ךילקערש ןּוא סיורג
 / םיּכירכּת ףיױא עטיוט יד טיג
  יטיורצ עקידעּבעל יד טיג

 ןעּבעגעג ןערָאצסקיַָאפ םעד טָאה קילַאיב .נ .ח
 .,"הגרהה ריע/ עמעָאּפ ןייז ןיא קורדסיוא ןעקרַאטש ַא

 :ןעמָאנ ןערעטנּוא ןענישרע םימעכ.רוזנעצ בילוצ זיא סָאװ
 ןעט:17 ןיא ןעּבָאה ןעקַאמַאדיַאה יד ּואװ ,טָאטש ַא) "בורימנ אשמ,
 ..ןעֶדיי ןעשיװצ הטיחש עכילקערש ַא טכַאמעג טרעדנּוהוהָאי
 .רעטניד רעסיורג רעד ןזיא (ײושעגיץרעמש ןעגידלַאװעג ַא טימ

 .ןופ טײקנעלַאפעג ךעשינדחּפ רעד ןּוא תולפש רעד ןעגעג סױרַא

 ,רעטרעװןרָאצ ס'קילַאיּב טימ .המּוא רעשידיי רעטגינײּפעג רעד

 "ינצשעג ןיא רובּכ ןייז סָאװ ,ןײלַא טָאג לוכיבּכ טדערעג טָאה
 7 יי : ןערָאװעג טעד

 -- גָאטײװ רעד סיורג רהצז ןּוא סיורג רהעז זיא דנַאש יד
 / :ףאםוא ןּב ,וד ןױש גָאז -- ּורעסערג ןיא סָאװ ןּוא
 ,"ונמשא, טסּורּב ןיא ךיז ןעּפַאלק ײז 1 טסרעה ּוד
 ..ןעּבעגרַאפ דניז יד יײז לָאז ךיא ,ןטעב ײז
 .זטנצה יד יז ןעקערטש סָאװ +יײז ןעטעג סָאװ
 ,רענוד רעסיױרג ַא זיא ּואו :זיא ּואװ טסױפ ַא-
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 ,תורוד עֶלַא רַאֿפ ןענכערּפָא ךיז לָאז סָאװ
 ,ןעלמיה ןעסײרעצ ,טלעװ יד ןעגײלנייא ןוא

 ,י! ןערהעקרעביא דובכ-אסּכ ןיימ ,לוטש ןיימ

 סָאד טקערשעגּפָא טשינ טָאה טָארנָאּפ רעװעינישיק רעד
 המקנ ןוא ףמַאק ןופ להיפעג ַא ,ךּפיהל דָארג .סּוטנעדיי עשיסור

 יָאס יד ייס ןּוא עשיטסיניצ יד ײס ,ןעמונעגמורַא עלַא טָאר

 סָאװ ,ץּוש ט ס בל עז ַא טריױינַאגרָא טנעגוי עשיטסילַאיצ
 .ידי רעד ןיפ ןעּבעל סָאד ןוא דונּכ םעד ןעגידייטרעפ ףרַאד |

 גיטסייג ןעּבָאה רערהיפ עשיטסינויצ יד  ,גנורעקלעפעּב רעש
 טָאה סע ,ץושטסּבלעז ןעשידי םעד טציטשעג לעירעטַאמ ןוא
 טסילַאיצָאסיטסינויצ ַא ,טנעדיטס רעגנוי ַא ןענופעג ךױא ךיז
 ,גרוּבסרעטעפ ןיא ןיא רעכלעװ ,יק ס װ עשַא ד ס חנ5

 יָאֹּפ רעװעינישיק םעד ןעלַאפעּב דנָאה רעד ןיא רעסעמ ַא טימ
 ןעמהענ המקנ טלָאװעג טָאה ןיא ןַאװעשּויק רָאטַאזינַאגרָאיסָארג
 טכײל וילּפ ןיא ןַאװעשורק .הטיחש רעגידארומ רעד רַאפ
 .רעפ רַאפרעד ןעמ סָאה ןיקסװעשַאד ןּוא ןערָאװעג טעדנואוורעפ

 ,סעטָארױעטנַאטסערַא ןיא טעגרַאסגנַאװצ רהָאי ףניפ ףיוא טיּפשמ
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 דנַאלסור ןיא לצרעה (8

2 

 םָארגָאֿפ רעװעינישיק םעד ןעגעװ העידי יד טָאה לצועה --
 .עלַא טימ טהימעב ךיז טָאה רע ןעװ ,טײצ רעד ןיא ןעמוקעגנ

 .ינָאלָאק םעד ןעגעװ ןעגנולדנַאהרעפ יד ןעגידנערַאפ ּוצ תֹוחֹוּכ
 *יד'ארֹומ רעד ןּופ טרעטישרעד .,שירַאילע ןיא טקעיָארּפ-עיצַאז
 *עּב ּוצ ןעטסלענשמַא יװ ,ןעסָאלשעּב לצרעה טָאה הטיחש רעג

 םרֹוג ןעּבָאה תוּבס עגיטכיװ ןּופ הייר עצנַאג ַא .דנַאלסור ןעכוז
 ,דנעגנירד רהעז ןערָאװעג זיא ךּוזעּב רעגיזָאד רעד זַא ,ןעזעװעג

 =ײל ס'עװהעלּפ רעטנוא םוירעטסינימיןרעניא עשיסור סָאד
 ןעכילטנייפ ַא ןערָאטַאנרעּבוג עלַא ּוצ טקישעגסױרַא טָאה גנוט
 עשיסור יד .טײקיטעט רעשיטסינֹויצ רעד ןעגעג רַאלוקריצ
 ףילרעפ םעד טימ ןעזעװעג ןעדירפּוצנּוא קרַאטש ןענעז םילׁשֹומ

 טֵלֹוּב ןענעז סע רעכלעװ ףיוא ,ץנערעפנָאק רעקסנימ רעד ןּופ
 ןעגנומערטׂש עלַאנָאיצַאנ ןּוא עשיטַארקָאמעד:װיסערגָארּפ ןערָאװעג

 .סיניצ רעד ןעגעג סעיסערּפער עפרַאש ןעהעזעגסױארָאפ טָאה'מ
 ינואעב יד דנַאלסּור ןיא רעּוט עריא ןּוא עיצַאזינַאגרָא רעׂשיט
 ןעדנעװ ןעֿביױהעגנָא ךיז ןעּבָאה רערהיפ עשיטסינויצ עטגיהור
 רעד .ייב ןערינעװרעטניא ךילנעזרעפ לָאז רע זַא ,ן'לצרעה ּוצ
 לצרעה טָאה ןערהָאי רָאּפ ַא טײז ןיש  ,דנַאלסור ןיא גנּוריגער
 .=יטשרעטנוא יד לָאטָאניטנַאטסנָאק ןיא ןעמּוקעּב ּוצ ,טהימעּב ךיז

 . ןעגעװ טלַארטעג ןעּבָאה עכלעװ ,םילשומ עשיסור יד ןּופ גנוצ
 שירַא-לע רעד ןעװו ,טציא ,דנַאלסּור ןּופ עיצַארגימענעסַאמ רעשידיי 8
 יד ןצרַאװעג לעוטקַא רעדיװ ןענעז ,ןעלַאפעגכרּוד זיא טקעיָארּפ

 י .ילָאֿפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןעגנולדנַאהרעּפ
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 ןייק ןעיהָאפעגסױרַא לצרעה זיא 1902 טסוגױא םיױהנָא

 "יװרָאק ןיפערג עשילױּפ ַא טָאה רעהירפ ןיוש .גרוּבסרעטעּפ

 .טנָאצקַא םעד ןופ גנולטימרעפ רעד ץנַאד א ,ָאקסװָארטָאיּפ

 טלעוּפעגסױא ,עשרַאװ ןיא יקסוָאנישַאי ,ודַא דילגטימ.טעטימָאק

 ,עװהעלּפ רעטסינימ ןעגיטכעמ םייּב ץנעידױא ןַא ץלצרעה רַאפ

 . ףהָאולענעצַאק .ג .רד טיילגעב ןלצרעה טָאה גרובסרעטעּפ ןיא

 רענעי ּוצ רערהיפ עשיטסינויצ עטסעטנענימָארּפ יד ןּופ רענייא

 .העלּפ ןופ ןערָאװעג ןעמּונעגפיוא לצרעה ןיא לָאמ ריפ ,טײצ

 םעד טרילּומרָאט ןעפָא ןוא רָאלק ץנַאג טָאה רעכלעװ ,ן'עו

 יהעלּפ .עגַארפױעדיי רעד יּבגל גנּוריגער רעשיסור רעד ןּופ סחי

 ןײק זנּוא רַאפ טשינ זיא עגַארפףעדײ יד :טרעלקרע טָאה עװ

 יידעּב עגיטכיוו ץנַאג ַא זנוא רַאפ טָאה יז םגה ,עגַארפסנעּבעל

 ךייא טימ .ידכּב ,ץנעידיוא ןַא טגיליװעב ךייא ּבָאה ןיא ,גנוט

 סָאד טָאה ריא יװ ,סערגנָאק ןעשיטסינויצ םעד רָאפ ןעדער וצ

 דנאלסור ןופ ןערהיפסױרַא ליװ םזיניצ רעד גױא  ,טגנַאלרעפ

 ינוא זיא ָאט ,לארשי ץרא ןייק ןעדי יד ןופ לייט ןעסיװעג א

 ַאמָאלּפיד ךייא ןעלעװ רימ ,עװיטיזָאּפ ַא וצרעד גנוהיצעב רעז

 רעֶד ןעװ ,רעּבָא .,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ךיױא ןעפלעה שיט

 .סקלָאפ עשידי יד ןעריזינַאגרָא אמּוג דנַאלסּור ןיא ליװ םזינויצ

 זומ ָאט -- עיצַאנ עשידיי ערעדנװעב ַא ןעפַאש ןּוא ןעסַאמ

 טשינ ןעלעװ רימ עװיטאגענ ַא ןײז ּוצרעד גנוהיצעּב רעזנּוא

 סָאד ןעּבָאה רימ 'יװ ,םזינויצ םניא גנולקיװטנע ַאזַא ןעדלוד

 טָאה עװהעלּפ ,רהָאפגעמַאוצ רעקסנימ ן'פיוא טריטַאטסנָאק

 יד ןיא טײקנעטָאהעּב ַא ןעזיװעגסױרַא ןעכערּפשעג יד ךשמג
 עינעג טַאהעג ךיז רַאפ טָאה רע ,םינינע עשיטסינויצ-ךילרעניא

 . יויצ רעד ןיא רָאפ טמוק סָאװ ,ץלַא רעביא ןעטרָאּפַאר-ײצילַאּפ

 תעשצ ,ןעזעװעג לצרעה זיא טניוטשרע יװ ,גנוגעװעּב רעשיטסינ

 רע !ןייטשנרעבױהפ לשמ9 טָא; :טגָאועג םיא טָאה עװהעלּפ
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 ַאזלענעצַאק ,ךד טימ ,גרובסרעטעפ ןי א לצרעה :
 לי

 ןה

א
 5 

א א
ב
 



  טיהיֿפ רע זַא ,יונעג ןעסייו ריֿמ ,גנוטייל רעיא ןעגעג ךָאד יא
 טָאה לצרעה "!דנַאלסױא ןיא עינַאּפמַאק-עסערּפ ַא ךייא ןעגעג
 .עיציזָאּפָא יד :הבושּת עכיײײרטסײג ַא ץעװהעלּפ ןעבעגעג ףיורעד
 ןעװ .ץסוגמולָאק ןופ עגַאל יד טנהָאמרעד גנוטײל ןיימ ןעגעג
 .טָאה דנַאל ןייק ןּוא ןעגנַאגרעפ ןעכָאװ ךָאנ ןעכָאװ ןענעז סע)

 יד ןּופ טייקנעדירפּוצנוא יד ןעסקַאװעג זיא ,ןעהעועג טשינ ןעמ
 ייװעּב ךיז טָאה דנַאל עיינ סָאד ןעוו רעּבָא ,עגר רעד טימ ,ןפזָארטַאמ
 ןערָאװעג ןעזָארטַאמ עלַא רעֶדיו ןענעז ,טנָאירָאה ץפיוא ןעז
 וצ לענש ,זנוא טפלעה .רערהיפ םוצ ןעּבעגעגרעביא ןּוא יירט
 ףוסל !ןערעהפיוא אליממ טעװ עיציזָאּפָא יד ןּוא דנַאל רעזנוא ןעמוקעּב
 לָאז ךנַאלסּור (1 :ןעגנּורעדָאפ עגייז טרילּומרָאפ לצרעה סָאה

 יעּב ןעלָאז ןעטסינויצ יד זַא ,ןַאטלוס ןעשיקרעט םייַּב ןעפלעה
 ןיא עיצַאזינָאלָאק רעמָאנָאטױא ןַא ףיא רעטרַאשט ַא ןצמוק
 יטש לעיצנַאניפ ףרַאד גנוריגער עשיסור יד (2 .לארשי ץרא
 גנוריגער יד (3  דנַאלסּור ןופ עיצַארגימע עשידי יד ןעצ
 יויצ ןֹופ טײקיטעט עיירפ יד ןעּביױלרע ןּוא ןעריזילַאגעל טעװ
 רעלעזַאּב ןופ דוסי ץפיוא ןעהעטש סָאװ ,ןענירעפ עשיטסינ

 .רעפ ּוצ ןעהימעּב ךיז טעװ גנוריגער עשיסור יד (4 טָארגָארּפ -
 םעד ןעטײרּברעֿפ ףרוד םּוטנעדיי ןעשיסּור ןּופ עגַאל יד ןרעסעּב
 .יזָאד יד טריטּפעצקַא טָאה עװהעלפ .װ .זַא ןּוא בשומה םּוחּת
 עגַאל רעד ןיא גנורעסעּברעפ רעד עגונּב רָאג ,ןעגנּורעדָאפ עג
 ,תובושּת עדנעכייװסיוא (ןעּבעגעג ױע טָאה םּוטנעדיי ןעֶשיסּור ןּופ

 ירעּפ עביירסולפנייא הייֵר (עצנַאג ַא ְךָאנ טכוזעּב לצרעה
 יז ג ַא גיפ םעד ײז ןעשיװצ ,גרוּבסרעטעּפ ןיא ןעטייקכילנעז
 רעגיד'םינּפײװצ רעגיזָאד רעד ,עט טיװ רע טסינימ
 .עגרָאפ ץ'לצרעה ךיז טָאה רעטסינימ רעלָארעּביל טש'רמולּכמ ןוא
 יװ רע טָאה טוערעג רעּבָא ,ןעֶדײ ןופ דניירפ ַא סלֵא טלעטש
 *רָאפ ,תונעט טימ ןעמוקעג ןיא עטטַיװ ,טיִמעֶסיִטנַא רענעסיּברעפ ַא
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 ןָאלימ 7 לכה ךס דנַאלסּור ןיא ןעלייצ סָאװ ,ןעדיי יד סָאװ
 .ולָאװער רעד ןיא ןעגָאה ,ןעדיי.טשינ ןָאילימ 136 ףיוא תושפנ
 ,צָארּפ 50 טעמּכ ןופ גנוגילייטעּב ַא שירעמונ גנוגעװעּב רערענָאיצ
 ינירגעּב עטטיװ טָאה עגַארפנעדיי רעד יּבגל "?םוילַארעּביל, ןייז
 םעד ּבָאה ךיא :רעטרעװ עשיטסירעטקַארַאכ עדנעגלָאפ םימ טעד
 :טרעלקרע ןעטירד םעד רעדנַאסקעלַא רַאצ םענעּברָאטשרעּפ
 .ןעדיי עשיסור ןָאילימ 7-6 יד ךילגעמ זיא'ס ןעװ ,טעטסעיַאמי

 םעד טימ ךיא ןיּב ָאט ,םי ןעצרַאװש ןיא ןעקנירטרעד ּוצ
 ןעמ ןּומ ָאט ,ךילגעמ טשינ ןיא סָאד ןעװ רעּבָא ,םיּכסמ ירמגל
 יױװַא בוא, :טכַארטעג ךיז טָאה לצרעה "!ןעּבעל ןעזָאל יז
 ףֹוסְל "!דנייפ-ןעדיי יד ןיוש ןעדער יװ ,דניירפ-ןעדיי ַא טדער
 ייצ יד ןעציטשרעטניא וצ ןעכָארּפשרעפ ן'לצרעה עטטיװ טָאה

 טעוװ'מ זַא ,טרעכױרעפ ךיוא טָאה רע ןעגנורעדָאפ עשיטסינ
 - ס'לצרעה .סעיצקַאיקנַאּבלַאנָאלָאק ןּופ ףיוקרעפ םעד ןערעטש טשינ
 רַאצ םוצ ןּוא רעטסינימיןרעסױא םעד ּוצ ןעמּוקּוצנָא ןעגנוהימעג
 סלַא 4,ןעּבעגעגנײא טשינ ךיז ןעּבָאה ןעטײװצ םעד ײַאלָאקינ
 ןַא ןעמיקעג ןיא ןעצנעידױא רעגרוּבסרעטעּפ יד ןּופ טַאטלוזער
 לשומ רעשיסור רעד ןעכלעװ ןיא ,ןעװהעלּפ ןופ ףירּב רעלעיציפָא
 יינער רעשיסור רעד ןופ טקנופדנאטש םעד טקירדעגסױא טָאה
 טרעכיזרעפ טָאה ןּוא םזינויצ ןּוא םוטנעדיי םעד יּבגל גנּור
 ,לָאּפָאניטגאטסנָאק ןיא דנַאלסור ןופ גנוציטשרעטנּוא יד ן'לצרעה
 גלָאפרע ןעסיורג ַא רַאפ ןעטלַאהעג ףירּב ס'עװהעלּפ טָאה לצרעה
 ןערָאװעג טנעדרָאעגנַײא זיא רעכלעװ ,טעקנַאּב םעד ףיוא ןיא
 .יטסינויצ יד ןעהעטשרעפ ּוצ ןעבעגעג רע טָאה ,גרּוּבסרעטעּפ ןיא
 .סטרָאװנעגעג רעד ןיא ףרַאד'מ זַא ,דגאלסור ןיא רערהיפ עש
 יד ןעכַאמ ץילַאק טכייל ןָאק סָאד לייוו ,ןייז גיטכיזרָאפ טעּברַא
 ,לָאסָאניטנַאטסנָאק ןיא דנַאלסור רצמ גנוציטשרעטנּוא עשיטַאמָאלּפיד

 .ָא גליװ לצרעה טכּוזעּב ,גרוּבסרעטעפ ןּופ גידנערהָאפקירּוצ
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 -.ֿבשֹומה םֹוחּת ןיא ןעסַאמ עשידי יד ןעהעז ליװ לצרעה
 יףוטנע ןעגידלַאװעג ַא טימ ןעמונעגפױא ָאנליװ ןיא טרעװ רע

 ,ןעדיי רעטנעוױט רעגנילדנהעצ טימ לופ ןענעז ןעסַאג יד .םזַאי

 רעזײּב ַא טימ ,גיהנמ ןעשידי ןעסױרג םעֶד ןעסיוגעַג סָאװ|
 טצינערגעּב יז ןּוא ,"גנונדרָאק יײצילָאּפ עשיסור יד טכַאמ החיצר

 ןיא םעד ּבִלּוצ .ץלצרעה דֹובכֹל ןעטייקכילרעייפ יד קץרַאטש

 .יימ ייוצ ,יקרעװ ןיא ןעמוקעגרָאפ ן'לצרעה רַאפ טעקנַאּב רעד |

 ְו

 ו

4 

 ,גנּוּביירַשַעּב יד זיא טנַאסערעטניא .ָאנליװ רעטניה טייװ ןצל
  עטַאד רעד רעטנוא רעכיּב-גָאט עגייז ןיא טיִג לצרעה עכלעוו
 טצװ ָאנליװ ןיא גָאט רעגיטכעג רעד, :1903 טסּוגױא 17 ןומ

 ךיא .עזַארּפ-טעקנַאּב ַא טשינ ןיא'ס ,ךילסעגרעפנוא ןעגיילב ריִמ

 .ןעסַאג עשידיי עטרעגַאלעּב ןעסַאמ טימ יד ךרּוד ןערהָאפעג ןיב

 ןּוא רעהעטשרָאפ טרָאװרע ךימ ןעֶּבָאה סע ואװ ,הליהק רעד וצ

 ,להיפעג ַא ןעועװעג זיִא ןעֶגְנּוסירגעַּב יד ןיא  .סֶעיִצַאטוּפַעד

 .ףימ, :טגָאזעג בקעירּב רעּבעגטסַאג ףעד טָאה יקרעװ ןיא טעק

 ,ךיא ןיִּב ךילקילג ןעטסיײמַא רעּבָא ,ךילקילג עלָא טנייה ןענעז

 ץלַא רעּבָא ."ּבּוטש ןיא רימ ייֵּב טסַאג ַאזַא ּבָאה ךיא סָאװ

 ןעסיורד ןעגעז סָאװ ,טסעג יד ךרוד ןערָאװעג ןעגיטשעגרעּביִא זיא

 םירּוחּב עגניי ןְעועװעג ןענעז סָאד :רעטסנעפ יד ייּב ןענַאטשעג

 ןופ ןעגנַאגעג העש ייװצ סיפ ּוצ ןענעז עכלעװ ,ךעלדיימ ןּוא
 רדסּכ ןעּגָאה ייז ,טעקנַאּב םייַּב ןעהעז ּוצ ךימ ידכּב ,ָאנליװ

 יעּֿברַא עגנוי יד ןופ רענייא ןּוא רעדיל עשיאערּבעה ןצגנוזעג

 ּבילּוצ ןעטלַאהעג ּבָאה ךיא ןעכלעװ ,עזויּב רעיולּבַא ןיא דעט

 ךימ טָאה ,טסידנּוּב ַא רַאפ קורדסיוא.סטכיזעג ןּוא .גנודיילק ןייז

 ,טײצ רעגיטפנוקוצ רעד ןעגעװ טסַאָאט ןייז טימ טשַארעּביא

 .גידריהקרעמ יװ ,ילצרעה ךלמה, ןעשרעה טעװ סע רעכלעװ ןיא

 ינימ רעד ןיא עזָארפ עכילרעכעל ץעגיזָאד יד ןעננולקעג טָאה
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 ןייז ךשמּב וצ ךיז טקיק לצרעה ,"טכַאנ רעשיסור רערעטס
 טכּוזעּב רע ,רעגיטשסנעּבעל ןעשידיי םוצ ָאנליװ ןיא ןעליײװ
 טרעטישרעד ףיט ןיא ןוא סעקינּפולַאכ עשידיי ןוס ןעגנוגיואוו

 "!ןעּבעל יױזַא ריא טנָאק יװע .טנעלע ןוא טײקמירָא רעייז ןופ
 ןערהָאפּפָא ס'לצרעה תעשּב .רעטײלגעּב ענייז רדסּכ רע טגערפ
 םגה .סענעצס עכילקערש ןעסַאג יד ןיא רָאפ ןעמּוק ָאנליװ ןּופ
 טָאװ ,ןעסַאג יד ןענעז ,טכַאנ רעד ןיא רעגײז ַא 2 ןיוש ויא'ס
 .עב רעטנעזיױט .ןעסַאמ עשידי טימ לופ ףיױהנהַאּב םּוצ ןערהיפ
 .ילָאּפ יד רעֶּבָא .ןלצרעה ןעסירגעּב ןעפור""דדיה, עטרעטסײג

 ןּוא ןומה םעד ףיוא ךיז טפרַאװ ןעקַאזָאק טימ ןעמַאווצ ייצ
 / יהָאפ .סעקײהַאנ טימ גידנעגָאלש ,לַאטורּב םיא טּבײרטעצ
  'ךריה עגיד תובהלתה יד לצרעה טרעה ףיױהנהַאּב םוצ גידנער
 . ןעיײרשעג ערעטיּפ טימ טשימעגסיוא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעפור
  ןּוא רעצ רַאפ ךיילּב .ןעדיי ענעטערטעג ןּוא ענעגָאלשעג ןופ
 םיא טרהיפ סָאװ ,גוצלענש םעד לצרעה טגײטשעב גנוגערפיוא
 : - .ַאּפָאריײא ןייק קירוצ

 .םישדח רָאּפ ַא ,םילשומ עשיסור יד ייּב ךוזעּב ס'לצרעה
 ןעפּורעגסױרַא טָאה םָארגָאּפ רעװעינישיק ןעגידארוט םעד ךָאנ
 עכנַאמ ןיא ךיא וליפא ןוא עלַאקידַארישידײי עסיװעג ןיא
 ,ידיי יד סרעדנזעּב ,טייקנעדירפוצמּוא ןַא ןעזיירק עשיטסינויצ
 םעד ןעגעװ קרַאטש ךיז ןעּבָאה ('דנוּנ:) ןעטסילַאיצָאס עש

 .רַאש טימ ןעטערטעגפיוא ן'לצרעה ןעגעג ןענעז ןּוא טגערעגפיוא
 רעשירָאטסיה ַא ךָאנ ,טניה  .םירֹוּבד עניימעג טפָא ןוא עפ
 יעטשטסעפ ניהור ןעמ ןָאק ,רהָאי גיסיירד רעּביא ןופ ץנַאטסיד
 טכערעגנּוא ירמגל ןעזעװעג ןענעז תונעט עגיזָאד יד זַא ,ןעל
 *עט ןייק ןעועװעג טשינג ןיא םזיניצ רעד ,שיטילָאּפנוא ןוא
 טימ טלָאװעג טשינ טָאה ןּוא ײטרַאּפ ערענָאיצּולָאװער-שיטסירָאר

 םויִנויִצ רעד ,םֹוירַאַצ םעד ןעטכינרעֶפ ןעגְניִניֹורְּב ןוא ןעּצמָאַּב
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 טָאד ןעריזינַאגרָא וצ געװ ןעלַאגעל ַא ףיוא ןעװעג ןעסיוא זיא
 ןופ יוּבפיוא ן'רַאפ ןעכַאמ ּוצ ףייר סע ידכַּב ,םוטנעדיי עשיסור
 יד טימ ןעלדנַאהרעפ טזומעג ָאולַא טָאה לצרעה ,לארשי ץרא)

 יסגנוריגער יד טַאהעג -- רעדײל -- ןעּבָאה סָאװ ,ןעשטנעמ
 יד ןיא גנולקיװטנע יד טָאה סנעגירביא ,דנַאלסּור ןיא טכַאמ
 .רענָאיצולָאװער ַא וליפא זַא ,ןעזיװעּב רָאלק ןערהָאי עטצעל
 .סישַאט ַא טימ ןעלדנַאהרעפ לעיציפָא זומ הכולמ עשיטסינּומָאק
 יד .,דנַאלשטײד ןעשיטסירעלטיה ַא טימ ןוא עילַאטיא רעשיט
 ןענעז תהעיסנ רעגרוּבסרעטעּפ ןיז ןעגעװ ץלצרעה ּוצ תונעט -

 ךיז ץרוחרעּביא ייז ּבױא ,טנייה ,ויאַאנ ןעזעװעג לָאמַא ןכל
 זַא ,זװעּב ַא יז ןענעז (ערעדנַא ןּוא "דנוצ, םעד דצמ) ךָאנ
 .טשינ ץינערג ןייק רָאג טָאה ןויצ תאנש עשיגָאגַאמעד יד
 רעצ ןעשידי םעד טלהיפעג המשנ ןייז ןיא ףיט טָאה לצרעה

 יז טימ סיא סָאד טקירד רע ועינישיק ּביִלּוצ ןרָאצ ןּוא
 . ייק ןענעװ ןעסעגרעפ טשינ לָאמנײק ןעלעװ רימ, :רעטרעװ
 ,טױט  ןייז רַאפ ןעכָאװ רָאּפ ַא ,1904 רעמוז ןיא '!װעיניש
 ס'דנַאלסּור ןעגעװ תועידי עטשרע יד ןעמיקעגנָא ןענעז סע ןעװ
 טצָאז ,חרומ ןעטיײװ ןיא ןַאּפָאא טימ המחלמ רעד ןיא הלּפמ

 ."ועינישיק רַאפ המקנ ס'טָאג זיא סָאד, :טניירפ ןייז ּוצ לצרעה |
 ינָאל ןופ לצרעה טמיקעּב ָאנליװ ןיא ןעלײװ ןייז תעַּב =
 .גָאלשרָאפ-עדנַאגוא סידנַאלגנע ןעגעװ ףירּב ןעלעיציפָא ןַא ןָאד
 עטיירב יד רעּביא גוצלענש םניא ,ןיװ ןייק גידנערהָאפקירוצ
 רַאפ גיהנמ רעד טהעז ,רעדלעװ ןּוא רעדלעפ עשיסּור עגיריורט
 ינעדיי ןעשיסור ןּופ עגַאל עשיגַארט יד ןעגיוא עגיטסייג ענייז
 ָאנליװ ןיא .,יד ןופ ןעיירשעגירעמָאי יד ךָאנ טרעה רע ,םוט
 רעד רעּביא טיג סע יװ .ןעדיי עטגינייּפעג ןּוא ענעגָאלשעג
 טָאה רעכלעװ ,גרעּבדלָאג ,7 ,י טסינויצ רעשיסור רעטנַאקעּב
  לצרעה טָאה - ,ָאנליװ ןּופ עויירקירוצ ןייז ףיוא טיילגעּב ן'לצרעה
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 ךָאנ .ןעטָאלש טנָאקעג טשינ גנוגערֿפױא בילוצ טכַאנ עצנַאג יד
 וַא ,ןע'נעלרעבמעשט טרעלקרע לצרעה טָאה 1903 ליױּפַא ףוס

 .טוינויצ ץרַאפ עכַאוטעּב ןיא טשיג העש יפל טמּױק ַאדנַאגוא
 ףעֶּביא טבעל םוניהיג ןעשיסור ןופ ךיז גידנערהעקקירוצ ,טציא
 ןצ מ 5 ָאז יצצ :ףמַאק ןעכילרעניא ןעפיט ַא גיהנמ רעד
 ךײל ג רע דָא ןויצ ףיוא ןעטרַאװ רעטײװ

 | !ַאדנַאגוא ןעמהעג
 "סור ןיא טָאה לצרעה סָאװ ,טרָאװ עשיסור עטשרע סָאד

 - יערָאקס .רעלענש -- יערָאקס :ןעזעװעג ויא טנרעלעג דנַאל

 ,רעלעגש .גיהנמ םנופ המשנ רעד ןיא טוױרּבעג סע טָאה יערָאקס

 ןיא רעטנוא טהעג קלָאפ ַא ,טײצ ןיײק ָאטשיג ויא'ס ,רעלענש
 .לענשמַא יװ ,ןעװעטַאר סע זומ'מ ןּוא תופידר ןּוא טױנ ,ןייּפ
 .קעז םוצ גידנלײא ןּוא דנַאלסּור ןופ גידנערהָאפקירוצ ,ןעטס
 ץלצרעה ייֵּב ןערָאװעג ףײר ויא סערגנָאק ןעשיטסינויצ ןעטס
 יַא דנ אגוא הע 7 ןע רי ט 9 ע צ ק ַא :סולשעב רעד
 | ט קץ עיָארּפ

 עינָאלָאק רעד ןיא ײלַא
 "לארועי הוקמ;



 טקעיָארּפ-ַאדנַאנוא רעד (9

 5 ,' טָאה ,טקעיָארּפ-שירַאילע ןּופ לַאפכרוד םעד טײז

 עגידרעטיײװ ץלצרעה ןוֿפ גַארטּפױא ןיא טרהיטעג גרעבנירג
 .גידנעיז .טמַא-לַאינָאלָאק ןעשילגנע םעד טימ ןעננולדנַאװרעּפ
 ,ףירּב א ןופ טסקעט םעד ןעמוקעּב לצרעה טָאה ,ָאנליװ ןיא
 .ּפָאילַאינָאלַאק רעד ןופ ףעש רעד ,ליה טנעמעלק רעס ןעכלעוו
 1903 טסּוגיוא 14 םעד טָאה םוירעטסינימ:ןרעסיוא ןיא גנוליײט

 מַאהעג טָאה ףירּב רעלעיציפָא רעד .ן'גיעּבנירג ּוצ טקישעגוצ
 ןעזעװעג עידומ טָאה ןעלרעבמעשט רעה :חסונ ןעדנעגלָאּפ
 ןעכלעװ ,ףירּב םעד ןעגעװ ןיודסנעל .ה רעטסינימ:ןרעסיוא םעד

 טימ שדוח ןעגירָאפ ןופ 13 םעד טקישעג םהיא ּוצ טָאה ריא
 ּוצ ןעגָאלשעגרָאפ טָאה לצרעה ,רד ןעכלעװ ןיא .ףרּואװטנע ןא

 רעד ןּוא טעטסעיַאמ רענייז ןּופ גנּוריגער רעד ןעשיװצ ןעסילש
 ידי ַא ןעגעװ ךַאמּפָא ןא ןָאדנָאל ןיא קנַאּבלַאינָאלָאק רעשידיי
 רעד ,טײקכילרעה ענייז ,אקירפא הרומ ןיא עיצַאזינָאלָאק רעש
  ירעמעּב יד טכַארטעּב ןיא ןצמּונעג ךיֹוא טָאה רעטסינימ-ןרעסיוא
 ףעײא תעּב טגָאזעגסױרַא ךילנעזרעּפ טָאה ריא עכלעװ ,ןעגנוק

 םעד ןעמּוקעּב ּבָאה ךיא .ח .ה 6 םעד טמַא םניא ןעלייװ
 יד טרידּוטש טיײקכילרעה ענייז זַא ,ךייא ןעּביירש ּוצ גַארטפױא
 רענייז ןּופ גנוריגער יד ןעכלעװ ,סערעטגיא ַאזַא טימ עגַארּפ
 / ייוא ןיא סָאװ ,ןַאלּפ ןעטּוג ןעדעי יִּבגֹל ןעגָאה ןומ טעטסעיָאמ
 . יד .צעסָאר רעשידײ רעד ןּופ עגַאל יד ןערעסעּברעפ וצ ןעס
 לָאז ןיודסנעל ףרָאל ידכּב ,ץרוק וצ ךָאנ ןעזעװעג ןיא טײצ
 ןעגיזָאד םעד רעּביא גנוניימ עֶגיִטְליִגטנִע ןייז ןעקירדסיוַא ןענָאק
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 ליװ ץנַאּבלַאינָאלָאק יד וא ,ןָא טמהענ ןױדטנעל דרָאל ,ןינע

 ,טיּבעגיקוש ןעשינַאקירעאיחרומ םעד ןיא ןערעה רֶאּפ ַא ןעקיש

 ןַאהרעפ טרָאד זיא'ס יִצ ,ןעריטנַאטסנָאק ךילנעזרעפ ןעלָאז עכלעװ

 יָאק רעשיריי ַא רַאפ טנעגײאעג ןייז לָאז סָאװ ,דנַאל ײרצפ ַא

 ןעלהיפ ןיודסנעל דרָאל ךיז טעװ ,ָאי בא ןּוא ,עיצַאזינָאל

 ָאק טלָאו ריִא ידכּב ,גנורעטכײלרעד עדעי ןעבעג וצ ךילקילג

 ןיא ןעמהענ טעװ סָאװ ,גנּוריגַצְו רעֶד טיפ ןעלדנַאהרעפ ןענ

 סערגנָאק ןעשיטסינויצ ןעגידפנוקוצ ןופ ןעגנואיושנַא יד טכַארטעּב

 .ַאקירפַא-חרזמ ןּוא עיצַאזינָאלָאק רעשידיי ַא ןופ ןעגנוגנידעב יד טגונּב

 ןַאד ,גיסַאּפ ןיײז טעװ סָאװ ,חטש ַא ןערעװ 'ןענומעג לָאז סע בוא

 וצ ןעגָאלשרָאפ יד ןעמהענמיוא גיטסניג ןיודסגעל ךרָאל טעװ

 .רעפ ּוצ ןייז םיּכסמ טעװ ןּוא גנולדיז עשיוײ א טרָאד ןעפַאש

 יקנוּפיטּפיױה עדנעגלָאפ טָאה רעכלעװ ,ןַאלּפ ַא רעּביא ןעלדנַאה

 ,עטש (2 ,דנאל קיטש סיורג ַא גנוגיפרעפ ּוצ ןעלעטש (| :ןעט

 .לָאװרעפ רעלַאקָאל רעד ןופ שארב ןעטֹמַאעה ןעשיוי ַא ןעל
 רעד ּוצ סחיּב טײהיירפ.סגנוגעװעב עלופ ןעגױלרע (3 ,גנוט
 עכילרעניא עלַא ןיא תעועיגילער ןיא גנובעגצעזעגלַאיּפיצינומ
 ינוא ןעזָאל רעּבָא ןּומ גנוטלַאװרעּפטסבלעז עגיזָאד יד / ,םיגינע
 ,טעטסעיַאמ רענײז ןופ גנּוריגער רעד ןופ טכער סָאד טרהירעּב
 | . ."טכיופיוא ענײמעגלַא ןַא ןעּביאוצסיוא

 .ךישממ גרעּבנירג טָאה ףירּב ןעגיזָאד םעד ןופ דנּורג ץ'פיוא /
 ,גנוריגער רעשילגנצ רעד טימ ןעגנולדנַאהרעפ עגנז-.' ןַעזעװעג

 ַא ןעזיװעגסױרַא טָאה ןעלרעבמעשט רעטסיגימילַאינָאלָאק רעד
 .לעה גידנעליװ ,ןַאלּפיַאדנַאגוא םעד וצ עיטַאּפמיס עמירָאװ רהעז

 .קלָאפ ןעשיריי ןעטגלָאפרעּפ גיפולב ןוא ןעדנעדײל םע3 ןעפ

 עדנעגלָאפ טרױיצע"ּפ ןעגנולדנַאהרעפ יד תעשּב טָאה לצרעה
 לָאז יז זַא ,סירג ױזַא ןייז ףוַאד עירָאטירעט יד ;ןעטַאלוטסָאּפ |
 יו ,ןעדייחרומ יד ןפ לייט ןעסױרג ַא ןצמהענפיוא ןענָאק
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 רעטקַארַאכ ןעשידי םעד ןעריטנַארַאג ןעזומ טכער עּפָאנָאטױא

 ןרעטסיײגעּב וצ תלוכיּב ןייז זּומ עיסעצנָאק יד ,גנולדיז רעד ןופ

 וצ רבוג ךילגעמ ןייז לָאז סע ידכג ,ןעסַאמטקלָאּפ עשידי יד

 .ןעטייקירעװש עכילרעסיוא ןּוא עכילרעניא עלַא ןייז
 .ןיא גנוריגער רעשיטירב רעד ןופ גָאלשרָאֿפ:ַאדנַאגוא רעד

 ַא ךָאנ .םזינויצ םנּופ גלָאפרע רעשיטילָאּפ רעסיורג ַא ןעזעװעג

  יעּב ּוצ ןעגנולעג ןלצרעה זיא ,רהָאי 6 םיױק ןּופ טייקיטעט

 ,טלעו רעד ןיא ןעגנּוריגער עטסגיטכעמ יד ןופ ענייא ןעסולפנייא

 רעד טימ ןעגנולדנַאהרעפ ןיא ןעזָאלנײוַא ךיז לָאא יז זַא

 קלָאפ עשידײ סָאד ןעלדנַאהעּב ןּוא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ
 רעד ךשמּב ,רעטעּפש ,רענטרַאּפ ןעשיטילָאּפ ןעטסנרע ןַא סלא

 סלַא ןעזיװעגסױרַא ןינע-ַאדנַאגּוא רעצנַאג רעד ךיז סָאה ,טייֵצ

 .ײס ןוא ןעשיגָאלָאעדיאישיטסינויצ ןּופ ייס ,ךַאז עלַאעריטשינ ַא
 טרענעלקרעפ סָאד ,טקנופדנַאטש ןעשירָאטַאזונָאלָאק-שיטקַארּפ ןּופ
 םעד ןופ גנוטײדעב עשירָאטסיה יד טשינ ןפוא םּושֹּב רעּבָא
 טָאה דנַאלגנע עגיטכעמ ןּוא עסױרג סָאז ,דנַאלגנע זַא ,טקַאפ

 סלַא טנעקרענָא קלָאפ ןצשידיי ןעטײרפעעצ ןּוא ןעטייזעצ םעד

 טָאה ועינישיק ךָאנ דָארג .חוּכ ןעלַאנָאיצַאנ ןעטרױינַאגרָא ןַא

 .טסּבלעו םעד ףיוא גנוקריװ עשילַארָאמ עסיורג ַא טַאהעג סָאד

 ןעגנּולדנַאהרעפ-ַאדנַאגּוא יד טייז .,םּוטנעדי ןּופ ןיזטסואװעּב
 עיצַאינַאגרָא רעשיטסיניצ רעד ןוא דנַאלגנע ןעשיוצ ןענעז

 .רהָאי 14 ןעּבָאה סָאװ ,ןעגנוהיצעג יד ןערָאװעג ןעפַאשעג

 - יציצַארעלקעד-רופלַאּב יד טכילגעמרע רעטעּמש
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 רהָאי עשינַארט סניהנמ םעד 0

 .ףעװש ס'לצרעה ןָא ךיז טביױה טקעיָארפַאדנַאגוא ץטיֿמ
 רהָאי עשיגַארט ,עטצעל סָאד ןיא'ס ,םזינויצ םניא טייצ עטס
 גיהנמ רעד ךיז טהימעּב תֹיחֹוּכ עלַא טימ .ןעבעל ןייז ןּופ
 ןּוא ןעקירד סָאװ ,ןעטסַאל ןּוא ןעטיײקירעװש יד ןייז ּוצ רבוג
 .טלַא ןּוא דימ ךיז טלהיפ לצרעה .ףּוג ןיא המשנ ןייז ןעגיניײּפ
 טשינ ,םּורַא ךימ ךיא טעלש, רע טּבירש "ךָאװ עצנַאג יד,!
 ןּוא ןעגנוי םעד וצ ."ןעבײרש ּוצ רעטרעװ רָאּפ ַא גיהעפ
 טגָאז גיװצ ןַאפעטס רעּבײרש ןעטנַאקעּב גינעװ ךָאנ סלָאמַאד
 ןיימ ּבָאה ךיא סָאװ ,ןעזעװעג רעלהעפ ןיימ זיא'ס , :לצרעה

 לשמל ,טהעז טָא .טעּפש ּוצ ןעּבױהעגנָא טעּביַא עשיטסינויצ
 רעד ןעועװעג ןיוש רע ןיא רַהָאי 30 טימ ,רעלדַא רָאטקיװ

 עטסעּב עניײז ןיא ,עיטַארקָאמעדײלַאיצָאס רעד ןופ רערהיפ
 יד ּבילּוצ דײל ךיא יװ ,טסואװעג טלָאװ ריא ןעװ ,ןערהָאי
 ןעועװעג טלָאװ טײהטנװעג ןיימ ןעװ ,ןערהָאי ענעריולרעפ
 .עװעג טיג.ץּלַא טלָאװ סלָאמַאד ,ןעליו ןיימ יװ ,קרַאטש יױזַא
 ַא סעּפע ."!ןעּפַאכקירוצ רתעמ טשינ ךיז ןעזָאל ןערהָאי רעּבָא ,ןעז;
 ןלצרעה טשרעהעּב גנומיטשיעיצָאנגיוער עשילָאכנַאלעמ עֶנדָאמ -

 טיקדימ זיולּב סָאד ןיא יצ  .והָאיסנעּבל ןעלצעל ןייז יא
 עטנהָאנ יד עיציאוטניא רעשיאיבנ ןייז טימ רע טלהיפ רעדָא -

 וצ לצרעה טגָאז ?ינָאריא רערעטיּב ַא טימ !טױט ןופ טירש
 .םהור-טלעװ ס'גיהנמ םעד ןעגעװ סדער רעכלעװ ,רבח ַא
 .יימ קירּוצ רימ טיג ,רָאה עהָארג ענײמ ןָא טקּוק ,הּורּוצ טזָאל
 ן"טייקטמהירעּב-טלעװ עצנָאג יד לחומ ךייא ןיּב ךיא ןּוא טגעגּוי עני

211 



 ףיט טָאה םוטנעדיייהרזמ םעד ןופ ?רוג רערעװש רעד
 ןָאק עויר רעשיסּור רעד טײז ,המשנ ס'לצרעה טרעטישרעד
 דרָאל ּוצ ףירּב ןייז ןיא .החונמ ןייק ןענופעג טשינ ?צרעה ךיו

 .ןעעג טשינ ךָאנ ךיז טָאה װעינישיקא :;רע טּבײרש ךלישטָאר
 תועידי ענײמ טױל ,ןעמּוק טשרע ןעלעװ ןעגנּוקריװ יד ,טגיד
 .דחּפ ןעכילקעורש ַא ןּופ טשרעהעּב םוטנעדי עשיסּור סָאד ןיא
 .גָאװסיױא עסיורג ַא ןייז טעװ ןופרעד ץנעװקעסנָאק עטשרע יד

 + ץקירעמַא ןיק !ןעהעג ײז .ןעלָאז ןיהואװ רעּבָא .,גנורעד
 םָארגָאּפ רעד ןעמּוקעג ןיא וװצינישיק ךָאנ דלַאּב "ןדנַאלגנע ןייק

 ןּוא עיצילַאג ןיא ךיא .תומוקמ ערעדנַא ןיא ןּוא לעמָאה ןיא

 רעד ףױא ןעלַאטרעּביא עשירעדרעמ רָאפ ןעמּוק רישזלא ןיא

 ימּורָא ןיא סָאװ ,ןעטָאש רעגיטּולּב רעד .גנורעקלעפעּב רעשידיי

 יד טצעלרעפ ףיט טָאה םיבושי עשידי יד רעּביא ןעגנַאגעג

 ,םעד ּבילּוצ ןעטילעג רהעמ ךָאנ טָאה לצרעה ניהנמ ןופ המשנ

 טפמעקעּב זָאלסלכיױקיר ןעמ טָאה הנחמ רענעגײא רעד ןיא סָאװ

 ,םעד ןעגעװ לֵצֹרעה טדער טייקרעטיּב טימ ,ןַאלּפיסגנוטער ןייז
 טלעגנירעגמּורַא םגה :עיציזַאּפ רעד ףיױא ןילַא טהעטש רע זַא

 .לצרעה ךיז טלהיפ ,םירבחייטראּפ ןּוא טניירפ עיירט רעטרעדנוה טימ

 .ירפ ,רד ףַארגָאיּב ןייז טּבײירש "?לכּב ןיא לצרעה, .םַאזנייא
 יּבבל סחי ןעטּוג ןּוא ןעמהענרָאּפ ןעצנַאג ןיײז יב, ןַאמעד
 .טנעגייא טָאה רע ,שטנעמ רענעסָאלשרעפ ַא ןעזעװעג ,ןעשטנעמ

 עטּוג ס'לצרעה ,"טנייופ ןעטנהָאנ ירמגל ןיײק טַאהעג טשינ ךיל

 .*עװעג תלוכיב טשינ ,רעדײל ןיא ,עילוי ,יורפ ענעדיישעג ןּוא
 רעכלצוו ןיא ,עגאל רעגיטסייג רערעוװש רעד ןיא ןייז וצ גיפליהעּב ןעז
 / ףאפ טַאהעג ךימּת טשינ ךױא טָאה יז ,ןענּופעג ךיז טָאה רָאדָאעט

  ןּוא ןַאמ סלַא זיא לצרעה םגה ,שינדנעטשרעפ עגיטיונ יד םעד
 לופלהיפעג רהעז ןעועװעג (רעדניק עטַּבילעג יירד ןּופ) רעטָאפ

 : ,ןעבעגעגרעביא ןוא
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 יא רע תעשּב ,גיהנמ םנופ עגַאל יד ןעזעװעג יא ֹוזַא = -

 לעזַאּב ןיײק טרָאד ןּופ ןּוא ןיװ ןייק ןערהָאפעג ָאנליװ ןופ

 "עג ןעּבָאה הלוגס ידיחי רָאנ רעּבָא .סעיגנָאק ןעטסקעז םוצ

 .ָאעט ןּופ תוגאד ןּוא ןעפמַאקיהמשנ ערעװש יד ןעגעװ טסואװ

 רעד טציא ךיז טָאה תוחוּכ עטצעל עניז טימ .ץלצרעה רָאד
 -עג טָאה סָאװ ,טעּבוא רעשיטנַאגיג רעד ּוצ ןעפרָאװעג גיהנמ

 .קלָאפ עשידײ טכילקילגנוא ,עטגינײּפעג סָאד ןעװעטאר טפרַאד

 ןעגיזָאד םעד ףיוא סָאװ ,עידעגַארט עסיורג ס'לצרעה ןעזעוועג זיא'ס

 טרעולעג םיא ףיוא טָאה געװ-ַאדנַאגּוא ןעטלעפייווצרעפ ןוא ןעטצעל

 ךאלמ רעד - םיאנוש עלַא ןופ רעטסגיטכעמ ןּוא רעטסערג רעד

 .תומה

 עטנהָאנ-החּפשמ ןוא סַאטשלעדנַאמ .ּפָארּפ ןעװָאק .י טימ לצרעה
 עעזסיוא-טלַא ץיא



 סערגנָאק רעשיטסינויצ רעטסקעז רער (61
 לעזַאב ןיא

 ןעֿפוקעגרָאֿפ ןיא סערגנָאק רעשיטסינויצ רעטסקעז דעד
 ,1903 טסוגױא 28-223 ןעשיװצ טיצ רעד ןיא ,ל עז ַא פ ןיא
 יַאגעלעד ןיפ להָאצ עסיֹורג רהעז ַא ןעמּוקעג ןיא סערגנָאק םוצ
 לַאוסגנולדנַאהרעפ רעד .לארשי תֹוצּפּת לֹּכמ טסעג ןוא ןעט
 .רענּוא ןַא טשרעהעג טָאה סע ןוא טלּופיעּביא ןעזעװעג זיא
 םעד רעטנּוא ןענַאטשעג זיא סערגנָאק רעד .ץיה עכילגערט
 ןענעז סָאװ ,ןעטנעמּוקָאד עשיטילָאּפ עגיטכיוו ייװצ ןּופ קורדנייא
 :ןעועװעג ןענעז סָאד ."טלעװ, רעד ןיא ןערָאװעג טריצילּבוּפ
 :ָארּפ עלעיציפָא יִד ןּוא ן'לצרעה ּוצ ןעװהעלּפ ןופ ףירּב רעד
 .ַאוינָאלָאק רעשידיי רעמָאנָאטױא ןַא ןעגעװ ט'דנַאלגנע עיציזָאּפ
 טשרעהעג טָאה םלועײסערגנָאק םייּב .ַאקירּפַאיחרומ ןיא עיצ
 ,גנומיטש עטציירעג ךיוא לָאמכנאמ ןּוא עטנאּפשטג ,עטסנרט יִא
 תֹונויסנ ערעװש רָאפ טהעטש גנּוגעװעּב יד זַא ,טלהיפעג טָאה'מ
 טנעכיײצרעפ יקַאט ןיא סערגנָאק רעטסקעז רעד  ןעפמַאק ןוא
 עטסגיטכיװ יד ןופ רענייא סלַא עטכישעג רעשיטסינויצ רעד ןיא |

 / זיא גנומיטש עטציירעג יד ,ןעשינגיירע עשיטַאמַארד סרעדנוזעּב ןוא
 םוצ ןעמּוקעג ,טסּוגױא 22 םעד תֹּבֹש ,סערגנָאק םעד ֿברע ןױש
 רעכלעװ ,גיסָאנ .ָא ,רד ןופ גנולמַאזרעפ רעד תעשּב ץּורדסיוא
 ןוא קיטירק ,םוינויצ ןּופ ץנַאליּבב3 :לעטיט םעד רעטנוא טָאה
 ןעגעג עדער עפרַאש ךילנהעװעגרעסיוא ןָא ןעטלַאהעג "םרָאפער
 עכילנעזרעּפ יד .ןלצרעה ,רד ןּוא גנוטייל רעשיטסינויצ רעד
 טגנערּבעגסױרַא ףֹוס ?7 ףֹוס ןעּבָאה גיהנמ םעד ןעגעג סעקַאטַא
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 יםיֹוא זיא גנולמַאורעפ יד ןוא עדנעזעונָא יד טלודעג רעד ןיֿפ

 יי יי יב .ןערָאװעג ןעסירעג
 יפערע-סערגנָאק רעד תעּב לצרעה טגייטשעּב סָאלּב ןוא גיריורס

 .,,לַאפייּב ןעשימרּוטש ַא טימ ןעמּונעגפיוא טרעװ רע .ענוּבירט יד גנונ
 .:לצרעה טרעלקרע עדער ןייז ןיא .טייצ ערעגנעל ַא טרעיוד סָאװ
 ,רעגרע ךָאנ זיא טלעװ רעצנַאג רעד ןיא ןעדי יד ןּופ עגַאל יד

 .-ײל ןעמ ןָאק עיּפָארטנַאליפ טיֹמ זַא ,טניימעג טָאה'מ .ןערָאװעג
 טשינ ןעמ ןָאק עיּפָארטנַאליפ טימ רעּבָא ,טױנעדיײ יד ןעז
 מע יד זַא ,טניימעג ןעמ טָאה ןַאד .קלָאּפ םּוש ןייק ןעפלעה
  ןעּבױה רעדנעל יד רעּבָא ,עגַארפױעדיײ יד ןעזײל טעװ עיצַארג
 .עיירפ סָאד ּוליפא ,עיצַארגימיא רעד ןעגעג ןעסילשּוצּפָא ןָא ךיז
 .*עדנַאװנײא רעד ןעגעג ןעצעזעג ןעּבעגעגסױרַא טָאה דנַאלגנע
 .ַאּפָארײא חרומ ןיא טױנ עשידי יד טסקַאװ לײװרעד ןּוא .גנּור
  סערגנָאק רעד) װ ע י נ יש י ק ןיא ןעקנעדעג ןעזּומ רימ
 .ןענָאק סע זַא ,ןעסעגרעפ טשינ רָאט'מ רעּבָא ,(ףיוא ךיז טּביױה
 -לעפ יד .דנַאלסּור ןיא רָאנ טשינ ןּוא ס'װעינישיק ךס 8 ןייז

 .עגַאל עשיגַארט יד ןעהעטשרעפ ןעפרַאד ןעגנוריגער ןוא רעק
 .ירעפ ערעזנּוא ןעזעװעג ךישממ ןעּבָאה רימ ,קלָאפ ןעעידיי ןּופ
 ןיּב יז ןעּבָאה רעדל ,ןַאטלּוס ןעשיקרעט םעד טימ ןעגנולדנַאה
 ןַאטלוס רעד ,ןעטַאטלוזער עגיטױנ יד ןעּבעגעג טשינ טציא

 רימ רעּבָא ,קלָאפ ןעשידי םעד יּבג5 טמיטשעג ךילטניירפ זיא .
 ַא ןיא טהעטש סָאװ ,עיצַאזינָאלָאק ַא ןעריטּפעצקַא טשינ ןעלעװ
 .רימ ןעּבָאה שירַא-לע ןיא .םַארגָארּפ רעלעזַאּב םעד ּוצ הריתס
 ןענָאק רימ רעּבָא ,עיצַאזינָאלָאק ַא ףיוא עיסעצנָאק יד ןעמוקעּב
 .ןיא גנּוריגער עשיטּפיגע יד ליװ ,ןעכַאמ טשינרָאג םעד טימ
 .סָאד ליפיװ ,לינ ןּופ רעסַאװ ליפיזַא ןעבעג ּוצ םיּכסמ טשינ
 ..רָאפ ןַאד זנּוא טָאה גנוריגער עשילגנע יד .ךיז טגיטיונ דנַאל
 ַאדנַאגּוא ןיא ,ַאקירפַא-חרומ שיטירב ןיא דנַאל קיטש ַא טגײלעג
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 טינ סָאד, .ןירָאטקיװ ערעזָא רעד ןוא סַאּבמָאמ טרָאּפ ןעשיװצ
 ןעועיגילער.שיטעָאּפ ,ןעכילטכישעג םעד שינ טָאה טיּבעגדנַאל
 לעזניא-בלַאה יד ךיא טָאה'ס ןעכלעװ ,טרעװ ןעשיטסינויצ ןּוא
 יד סלַא סערגנָאק רעד זַא ,טשינ לעפייוװצ ךיא רעּבָא ,יניס

 קנַאד טימ ןעמהעננָא טעװ קלָאפ ןעשידיי ןופ טֿפַאשרעטערטרעּפ
 גַאלשרָאֿפ רעד ,גנוריגער רעשילגנע רעד ןּופ גַאלשרָאט םעד
 יפַאיחרזמ ןיא עיצַאזינָאלָאק עשידיי עמָאנָאטױא ןָא טרעכיזרעפ
 :לַאװרעפ רענעגייא ןַא ןוא גנוריגערלַאקָאל רעשידיי ַא טימ ַאקיר
 ןעבײלּב ךילריטַאנ ,טפַאשרעהרעּבױא רעשיטירּב רעד רעטנוא גנוט

 ,טרעדנעעגיטשינ לארשי ץוא ןעגעװ ןעגנּואױשנַא ערעזנּוא
 ס ע ןָאק ןּוא ןויצ טשינ זיא ַאדנַאגוא

 יסּור ןיא עגַאל יד ."ןע ר פװ טשינ לָאמנייק
 ּוצ ןוא גרוּבסרעטעּפ ןעכוזעּב ּוצ ןעגנואװצעג זנוא טָאה דנַאל
  גנוריגער רעד ןּופ ןעטײקכילנעזרעּפ עדנערהיפ יד טימ ןעדער
 ןעגעװ ןּוא גנורעקלעפעב רעשידײ רעד ןּופ עגַאל רעד ןעגעװ
 יעֹּב רעשיטסיעיצ רעד יּבגל ןעדרעהעב עשיסּור יד ןּופ סחי םעד
 ןערָאװעג ןעּבעגעג ןענעז גנוריגער רעשיסור רעד דצמ .,גנוגעוו
 יסור ןיא ןעדיי יד ןּופ בצמ םעד עגֹונּב ןעגנוכערּפשרעפ עסיוועג
 יד ןערָאװעג טרעכיזעג םוינויצ ן'רֲאפ זיא ,רקיעּב ןוא ,דנַאֿפ
 צ יד  ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא גנוציטשרעטנּוא עשיטַאמָאלּפיד
 ןופרעד ןעלעװ רימ ןעצונ ַא רַאפ סָאװ ,ןעזייװעּב טעװ טפניק
 .ײרעטנּוא זנוא ןעלעװ תוכולמ עכנַאמ זַא ,ןעגָאז טעװ'מ ,ןעּבָאה
 . -ימעגעסַאמ ַא ךרוד ןעפָאה יז סָאװ ,םעד ּבילּוצ ןיולּב רָאנ ןעציטש
 לָאז .,גנורעקלעפעּב רעשידיי רעד ןיפ ןערעװ וצ רּוטּפ עיצַארג
 עשידי סָאד עכלעװ ,םיײה רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא !ױזַא ןייז
 ןעלעװ ,תובא עניײז ןּופ דנַאל םגיא ןעיוּב ךיז רַאפ טעװ קלָאט
 ישטנעמ ,רערעכעה ַא ןיפ רעטסּומ ַא רעקלעפ יד ןעזייוועג רימ
 הר סט יה . .:קיטע רעכיל
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 ןערָאװעג ןעמונעגפױא זיא עכלעװ ,עדער ס'לצרעה ךָאנ | 
 טימ םוידיזערפ ַא טלהעװעג טרעװ  ,לַאפייּב ןעשימרוטש ַא טימ
 ינָאמ ,םַאטשלעדנַאמ ,ױדרָאנ ,לצרעה :לעטשנעמַאזּוצ ןעדנעגלָאפ
 םעד רָאפ טגײל ש ע ק ָא ק ,א ,ר ד ,רעמיײהנעדָאּב ןּוא ערָאיפעט
 תוסנכהילקש יד זַא ,ןעהעז וצ זיא'ס ןפכלעװ ןּופ ,טכירעּביַאסַאק
 ירא .ןערָאװעג טכַאמײרדרעפ טעמּכ רהָאי ןעטצעל םניא ןענעז
 "נעכער םעד סיג ,ק ע רָא מ רַא מ ר ַא ק ס ָא טקעטיכ

 זיא'ס ,טעטימָאקסנָאיצקַא ןּופ טייקיטעט רעד ןעגעװ טכירעּבטפַאש -
 ינעל עלַא ןיִא העּפשה רעשיטסינויצ רעדנעסקַאװ ַא ןּופ רליּב ַא

 ידי יד ןעדײל סע ּואװ ,לַארעּביא .םיבושי עשידיי טימ רעד -
 ,עגינעייד ןּופ שארּב ןעטסינויצ יד ךיז ןעלעטש ,ןעסַאמ-סקלָאפ  עש |

 יד .םּוטנעדיי ןעט'פדורעג ןּוא ןעטגינײּפעג םעד ןעפלעה סָאװ
 יליעיצַאטיגַא עטוג ַא ןעבעגעגסױרַא טָאה גנוטייל עשיטסיגויצ
 טעדליּבעג ךיז ןעּבָאה סע ,ןעכַארּפש ענעדישרעפ ןיא רּוטַארעט
 ןּוא .ַאניכ ,ַאטערק ,עיװַאנידנַאקס ןיא סעיצַאינַאגרָא עשיטסינויצ
 טשרעהעּב טָאה דנַאלסור ןיא גנוגעװעּב עשיטסינויצ יד ,װ -זַאי

 .סנע סעיצוטיטסניא ערעזנוא .ןעסַאמסקלָאפ עשידיי עסיורג יד
 קנַאבלַאינָאלָאק רענָאדנָאל יד ,רדסּכ ןעסקַאװ ןּוא ךיז ןעלקיוו
 +ןײטסעלַאּפדָאלגנַא יד ,גנופַאש ריא ,ןעדנעדיװיד ןיוש טלהָאצ
 .ףעשידי רעד  ,גנולײטּפָא ןַא ומי ןיא טנפעעג טָאה ינעּפמעק
 ירַא ןּוא ,עיצוטיטסניאסקלָאפ ערעלֹוּפַאּפ ַא טרעװ דנָאפ.לַאנָאיצַאנ
 סעיצַאזינַאגרָא ערעזנּוא ,גלָאפרע ןעסיורג ַא טימ ןיוש טעג
 ,טיּבעג ןעלערוטלוק ןּוא ןעגיטסייג םעד ףיוא ךס ַא ךיוא ןעטסייל

 .ָאק-סנָאיצקַא ןּופ טכירעּב םעד ןעגעװ עיסּוקסיד רעד ןיא
 ינַאגוא ןופ עגַארפ רעד ןעגעװ טדערעג רהעמ ןעמ טָאה טעטימ
 (ץייװש) ' װ ע 7 ,ר ד ,אפוג טכירעפ םעד ןעגעװ יװ ,ַאד

 21 ןופ עיסימָאק א ןעלהעװ לָאז סערגנָאק רעד זַא ,טרינָאּפָארֿפ

 ץגָאגוא ןּופ ןינע ןעצנַאג םעד ןעכװרעטנוא טעװ סָאװ ,ןענָאזרעּפ
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 םעד ןוּבשחו ןיד ַא םעד ןעגעװ ןעבעגּפָא ןוא עיצַאוינָאלָאקיַאד
 ירַאש רהעז ַא טימ ףױא טצוט ש ט י ר סט ד ו ד י .סערגנָאק

 ,םזינויצ םניא גנוטייל ןייז ןוא ן'לצרעה .רד ןעגעג עדער רעפ
 ןעזעװעג זיא טקעיָארּפישירַאילע םעד ןופ ןעפרַאװּפָא סָאד :טגָאז רע

 .ַאפָארּפ ,רעטשרע רעד ּבָאה ,שטירט ,ךיא .רעלהעפ רעסיורג ַא

 ץרא ןיפ רעדנעל-תונכש יד ןיא עיצַאזינָאלָאק עשידי יד טריג

 ,וװ ,זַא ןוא עימַאטָאּפָאזמ ,ןרעּפיצ ,יניס לעזניאּבלַאה יװ ,לארשי

 "עיסימָאק יד ןעטַארעּב טשינ ךיז ןעמ טָאה רימ טימ רעּבָא
 טָאה'מ .טײלכַאפ עדנעכערּפשטנע יד ןופ ןענַאטשעג ס ש י נ ויא

 .טָאה םעד טָאטשנָא .ּבױהנָא ןַא שירַאילע ןיא ןעכַאמ טפרַאדעג

 ךיז טזָאל לצרעה .ַאקירּפַאיחרומ ןיא ןויצ טכװעג לצרעה ,רד

 ייצ םעד טעװ דנַאלסור זַא ,גידנעּביולג ,ן'עווהעלּפ ןּופ ןערַאנּפָא

 ַא ןצועװעג ךױא זיא'ס  ,לָאמָאניטנַאטסנָאק ןיא ןעפלעה םזינ

 םעד ןעמהעננָא טלָאװעג טשינ טָאה ?צרעה ,רד ןעװ ,רעלהעפ

 ,עיזָאיױײלק ןיא עיצַאזינָאלָאק ַא ןעגעװ ןאטלּוס ןּופ גַאלשרָאפ
 ,סערגנָאק םעד טגערפעג טשינ םעד ןעגעװ רע טָאה סָאװרַאפ
 ןוא רימ ןעמ לָאז .ַאדנַאגּוא ןעגעװ טציא טגערפ רע יװ יוזַא

 רימ ןּוא ,טייצ עסיװעג ַא ףױא טכַאמ יד ןעּבעג דניירפ עניימ

 ,לארשי ץרא ּוצ רעטנהענ טגיל סָאװ ,דנַאל ַא ןענופעג ןעלעו

 יי .ַאדנַאגּוא יװ
 .יּברעפ טימ ןעֹועװעג לופ זיא עכלעװ ,עדער ס'שטירט

 יד ןופ.ןיא ,ץלצרעה ,רד ןעגעג סעקַאשַא עבילנעזרעפ עטרעט
 קנַאד ַא רָאג ןערָאװעג ןעסירעגרעּביא רדסּכ ןעטַאגעלעדסערגנָאק

 ,רעטימעג עטגערעגפיוא יד ןעגיהּורעּב ּוצ ןעגנולעג ןיא ן'לצרעהי
 .ם'לצרעה ,}ַא מ עד י ר פ ףל ָא ד ַא .ר ד טדער ץשטירט ךָאנ
 זַא ,טגָאז רע .ףַארגָאיּב רעגידרעטעפש ןּוא דניירפ רעיירט

 שטירט טעטילַאװק רעד ןופ עיצױָאּפָא יד טלעדנַאהעּב לצרעה

 ןוא גיטיונ ןיא ץעיצָאּפָא עטנוועג ַא .םהענרָאפ וצ גיסָאנ ןּוא
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 ןערירעלָאט טשינ רעּבָא רָאט'מ ,גנוגעװעב רעדעי ןיא ךילצונ
 טמענ עיסּוקסיד רעד ןיא ,ןעפמַאק ןּוא סעגירטניא עכילנעזרעּפ

 ס'שטירט ףױא רקיעּב ּפָא ךיז טלעטש רע 2 צ ר ע ה טרָאװַא

 רע סָאװ ,םעד טימ ןזַא ,טנַימ שטירט :ןעפרואװרָאפ ןּוא תונעט

 ןיש רע ןיא שירַאלע ןעגעװ ןעלקיטרַא רָאּפ ַא ןעּבירשעג טָאה

 ןעסיורג ַא טָאה רע  ,דנַאל ןעגָאד םעד רצּביא רעשרעה רעד

 ןוא רּוטָארעטיל עכייר ַא שירַאילע ןעגעוו ןעציזעצב .רימ תועט

  רעזנּוא .עגַאל רעגיטרָאד רעד ןעגעװ טרימרָאפניא "ונעג ןענעז

 .טלעװ ןּוא עטסעּב יד ןופ ןענַאטשעּב זיא עיסימָאקסגנּושרָאפסױא

 ּוצ ןעגױצעגּוצ טשינ רימ ןעּבָאה ץשטירט .טײלכַאפ עטנַאקעּב
 .שטיוט יַא,יװ ,ןפוא רעד טשינ טסַאּפ זנוא לײװ ,טעּברַא רעד

 טריזינַאגרָא רע טָאה טָא .םינינע עכילטפַאשלעזעג טלעדנַאהעּב
 ,ןעועװעג זיא ףוס רעד ןוא ןרעּפיצ ןייק עיצַארגימע עשידיי א

 יור .ךיוטכיײל ס'שטירט ּבילּוצ ןענעז ןעטנַארגימע טלַא טצמּכ זַא

 | ,ןערָאװעג טריניא

 .סערגנָאק .ןעשיטילָאפ ןיז טלַאה יוד רָאנ סקַאמ

 ַא רַאפ טייצ ןיק טשינ טציא זיא'ס !טגָאז רע טַארעפער
 ינעמָאמ עטסנרע רהעז רעּביא ןעּבעל רימ .טסנוק רעשירָאטער
 טלָאװעג ךיא גָאה לָאמסָאד  .םזינויצ ןּוא םּוטנעדי ןיא - ןעט
 רָאג סעּפֶע ןעּבָאה ?עװ ךיא ןצװ ,לַאפ םעד ןיא רָאנ ןעדער
 ַא טגְנַאלרעט רימ ןּופ רעּבָא  טָאה'מ ,ןעגנערּבוצרָאפ סעגיטכיװ

 ץלָאטש טימ ןענָאק רימ .עגַאל רעד ןופ גנוצַאשּפָא ,עיונעג
 ַא ןופ ךשמּב טָאה םוינויצ רעשיטילָאּפ רעד זַא ,ןעריטַאטסנָאק
 ךיז ןעפַאשרעט ּוצ ןענַאטשרעפ ,רהָאי 6 לכה .ךס ,טייצ רעצרוק
 דנַאלשטײד ,דנַאלגנע :תוכולמ.טלעװ עסיורג .ריפ ןיפ סעיטַאּפמיִס
 רעד .ַאקירעמַאיןופצ ןופ ןעטַאַאטש עטגיניירעפ ןּוא .דנַאלסּור
 גירעהעג רעטעּכש טשרע טעװ  םזינויצ ןופ ּוטפיוא רעשִיטילָאּפ
 ןופ רעטעהטרעפ יד ןעּבָאה טציא זיִּב ןֶערעװ טצָאשעגּפָא
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 ,רעקלעפ יד ןּוא ןעגנוריגער יד טרעכיזרעפ םּוטנעדיי ןעלעיציפָא

 םוינויצ רעד טשרע .עגַאל רעזנּוא טימ ןעדירפּוצ ןענעז רימ זַא

 .עז ןעדי יד זַא ,טלעװ רעד ןעגָאז ּוצ טּומ םצד טַאהעג טָאה

 ןצנעז ףךימ ,ןייג .םּויקיתּלִג רעײז טימ ןעדירפּוצנּוא ןעג-

 .ַארט ַא ןיא עגַאל רענוא !ןע דירפּוצ טשינ יקַאט

 ערעדנַא יװ ,ןעּבעל ּוצ טכעו סָאד ןעגנַאלרעפ רימ ןּוא עשיג

 ןעמ ןָאק עּביל ּוצ .דרע רענעגײא'נַא ףױא ,רעקלעפ עיירפ

 רימ ןעֶנָאל ןּוא ןעזּומ טייקיטכערעג רעֶּבָא ,ןעגניווצ טשינ םענייק

 ןעשיװצ סַאירַאּפ ןייק ןייז רהעמ טשינ ןעליו ריִמ ,ןעגנַאלרעפ

 ירע ןופ רעגריּב ןערעװ וצ זיא גנַאלרעפ רעזנוא ,רעקלעפ יד

 יעֹּב רעזנוא זַא ,ןעפָאה רימ .לארשי ץרא ןיא הגרדמ רעטש

 ןעגעװ ןַאטלּוס םעד ןעגיײצרעּביא ּוצ תלֹוכיּב ןייז .טעװ גנּוגצװ|

 .ןעמוק טעװ סע .ייקרעט רעד רַאפ םזינויצ ןּופ טײקכילצונ רעד

 רימ ןעזומ לייװרעד .עיצַאזילַאער רעשיטסינויצ ןּופ טייצ ַא

 .רעפ יז ,ןעטרַאװ טשינ ןָאק טױנ עשידיי יד רעּבָא ,ןעטרַאװ

 רעטנעזױט רעטרעדנוה יד רַאפ .הבּושּת עגיטרָאּפָאזַא טגנַאל

 יָאזיװָארּפ ַא ןעפַאש רימ ןעזומ ןעדייל ןּוא ןרעגנוה סָאװ ,ןעדי

 רעכלעװ ףױא ,לארשי ץרא ןיײק עיצַאטס ַא ,החונמ םֹוקֹמ ןעשיר

 . ףימ .ןעהורּפָא ןענָאק ןעלָאז רעדירּב עטרעטַאמעגּפָא ערעזנּוא

 יט כ ַא ג ַא ןעסַאמ-ןעטנַארגימע עשידיי יד רַאפ ןעּבָאה ןעפרַאד

 זיא לארשי ץרא ןײק 'געװ ןפױא רעגעלטכַאנ ַאַא .ליזא

 זּוא ליװ גנוריגער עשילגנע יד עכלעװ  ,עינָאלָאק יד יקַאט

 סָאװ .,הלעמ יד טָאה ליזַאיטכַאנ רעגיזָאד רעד .,ןעּבעג טציא

 .."גנוטלַאװרעפטסבלעז עטיירצ ַא טרעכיז רעי
 עשיטסינויצ ןּוא עשידײ עסיורג יד דיּפסמ זיא 5 צ ר ע ה

 ןעטלַא םעד יײז ןעשיװצ ,סערגנָאק ןעטצעל םעד טיײז םירטפנ|

  יצרבעה ןעטנַאקעּב םעד ,ףליר .רד רעפמעקרָאפ ןעשיטסינויצ

 . ,לצרעה בקעי ןּוא סעדיורּב רשא ןבּואר רעּבירש ןעשיא
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 םעד ןעגעװ עטַאּבעד עגילרעטייװ יד לָאפ טמיק ןַאד
 יצֹּב טָאה סערגנָאק רעד םגה .טעטימָאקסנָאיצקַא ןופ טכירעב
 ןוא טכירעּב ןּופ ןינע םעד ןעגידעלרע ּוצ לכיםדוק ןעסָאלש
 עלַא טעמ3 ןעּבָאה ,ַאדנַאגֹוא ןופ עגַארֿפ יד רעטעּפש טשרע

 .עגַארפיַאדנַאגוא רעד ןעגעװ רקיעּב טדערעג רענדער
 ס'לצרעה ןעגעג עדער עפרַאש ַא טלַאה גיס ָאנ .א ,רד

 ,טרעלקרע ןּוא ן'שטירט טימ ךיז טריזירַאדילָאס ניסָאנ ,גנוטייל

 רעטקנערשעּב ַא רַאפ רעסַאװ גונעג טָאה ןיײלַא שירָאילע זַא
 יָאקנײלק ַא רַאֿפ ןעּבָאה ארומ טשינ ןעמ לָאז .עיצַאוינָאלָאק
 .עג טרעװ יז בוא ,עיצַאוינָאלָאקנײלק ַא ךיוא ,עיצַאזינָאל
 טיצ רעד טימ ןָאק םעטסיס ןּוא ןַאלּפ ןעסיוועג ַא טול טרהיֿפ
 ,טיעלקרע ןיק ריס .נ ,רד ןענלָאפרע עשיטילָאּפ ןעגנערּב
 .צלענָאיציזָאּפָא ןַא זיא גנוטײל רעד יּבגל גנולעטש ןייז זַא
 ןעשימּפיונּוצ עיציזָאּפָא ןייז לָאומ זַא ,טשינ ליװ רצ רעּבָא
 ןעגנואושנא ערעייז ,גיסָאנ ןוא שטירט ןּופ עּפורג רעד טימ
 יצֹב ערענָאיצקַאער ןּוא עטלַא ןענעז עיצַאינָאלָאקנײלק ןעגעו

 .טלעװ םניא ,קעװַא גנַאל ןיֹוׁש זיא םזינויצ רעד עכלעוו ןּוֿפ ,ןעפירג
 ןעהעטש סָאװ ,תֹוחוּכ עגיטכיװ ןעקריװ ןּוא ןט392 םוטנעדיי
 ךיז ןעמ ןֹומ טְקַאפ ןעגיזָאד םעד טימ  .םזיניצ םעד ץוחמ
 רעשיױיי רעד יּבגל ןעסילשּפָא טשינ ךיז ןָאק'מ .ןענכער
 םעד ןּופ .הכלה רעשיטסינויצ ןופ תומא 'ד ןיא טייקכילקריוו

 דַאדנַאגוא םעד ןעסירגעּב ןעמ וּומ ,גידנעהעגסױרַא טקנוֿפדנַאטש
 רעשידי רעד ןיא טקנוּפ:עדנעװ ַא ןערעװ ןָאק סָאװ ,ןַאלּפ -

 ייטסיניצ רעד ןיא ןעטנעמעלע עויסע-גָארֿפ עלַא ,עטכישעג
 ןעסירג ַא סלַא ןַאלּפ ןעגױָאד םעד ןעציטשרעטנוא הנחמ רעש

 .קנַאדעג-הכּולמ ןעשידיי ןופ .גנו"קיווטנע רעד ןיא סיוארָאֿפ טירש
 :ָארּפיאדנַאגּוא םעד ךיוא טקידיײטרעֿפ (ןילרעב) ע ע 7 ק .א ,רד
 .ןופ רעטסומ ַא סלַא עדעו ס'ניקריס רָאפ טלצטש ןוא טקעי
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 טרער (ץַאלַאע ס על עי פ .ש  .עיציזָאּפָא רעװיטיזָאּפ
 .עינעמּור ןיא םזינויצ ןּוא םּוטנעדי ןופ עגַאל רעד ןעגעװ
 -סנָאיצקַא ןופ טייקיטעט יד טריקיטרק קינַאמסָא 8 .ד .רד
 שטירט ןּופ ןעדָאטעמיףמַאק יד ןעגעג זיא רע םגה ,טעטימָאק
 טָאה לארשי ץרא ןופ גנושרָאפסױא רעד רַאפ ,גיסָאנ ןּוא
 טשינ ןענָאק ריֿפ ,דלעג ןייק טעטימָאקסנָאיצקַא רעד טשינ
 ,לװ .טקנוּפדנַאטש ןעגיד'לארשי ץרא רעזנּוא ףיוא ןעטכיצרעפ
 .ק .א ןּופ טכירעּב םעד ןעגעװ טדער יק סניטָאּב ַא שז
 ייטירק ,רעלַאמ רעשידיי רעטנַאקעּב רעד ,ןע יל י 7 .מ .א
 (גיצּפיל) לע ּב ָא נ ,רד .ק .א ןופ טײקיטעט יד טריק
 .ײל רעד ּוצ ןעיורטרעפ 'יחרזמ, ןופ ןעמָאנ ןיא סא טקיוד
 טשינ טהעטש טקעיארּפיַאדנַאגוא רעד ,ץלצרעה .רד ןּוא גנוט
 ןַא מ צ ײ װ .רד םַאוגָארּפ רעלעזַאּב םוצ ץַאזנעגעג ַא ןיא
 ןעשינַאקירּפַאיחרזמ םּוצ טסנרע ןעהיצעּב ךיז ןומ'מ זַא ,טלָאה
 ילע טימ ןינע רעד ןערעװ רָאלק רעּבָא ןּומ רעהירפ ,טקעיארּפ

 .דנעגונעג טשינ זיא גנּושרָאפסױא עגיטציאויּב יד לײװ ,שירַא
 *ײל ןייז ןּוא ן'לצרעה ,רד ןּופ טרעװ טעּברַא-רוטליק יד
 ,רַאּבזָאלרעד טשינ זיא סָאד ,טײז ַא ןיא ןעסױטשעגּפָא גנוט
 .טקעיָארּפיַאדנַאגוא םעד ןעגעג ףרַאש טדער ןיק נײש .מ
 ןופ דנַאל ַא ןיולּב ןייז לָאז לארשי ץרא זַא ,טשינ ןעליװ רימ

 .אפוג זנוא רַאפ דנַאל ַא ןייז ףרַאד סע ,תובא ערעזנוא|
 טזָאל שירַאילע טימ :ןעטנענָאּפָא יד טרעפטנע ל צ רע ה

 גיסָאנ .רד בוא ,רעסַאװ טלהעפ סע ליײװ ,ןעכַאמ טשינרָאג ךיז

 יניס לעזניאּבלַאה ןּופ לײט םענײלק ַא ףיוא ןָאק'מ זַא ,טניימ

 יד לייװ ,גנוניימ עטַאוירּפ ןײז סָאד ןיא ָאט ,ןעריױינָאלָאק
 ןפמוקעגקירוצ ןענעז ,טקישעג ןעּבָאה רימ עכלעװ ,ןעטסילַאיצעּפס
 ,שטירט ןּוא גיסָאנ ןעּבײרט ללכּב ,גנּוניימ רערעדנַא'נַא רָאג טימ
  .עיצױָאּפָא עדנוזעגנוא ןּוא עפיירנּוא ןַא ןע'ניקריס ּוצ ךוגינּב
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 ,רוסי םּוש ןיק טשינ ןעּבָאה רענעלּפיעיצַאזינָאלָאק ערעייז
 .שריה ןָארַאּב ןענעז - ?צרעה טרעלקרע - גיסָאנ ןוא שטירט
 טשינ טָאה שריה ןָארַאּב סָאװ ,סָאד .רלעג ןָא רעּבָא ,ןעּפיט
 ,דלעג ןָא ןערהיפכרוד ייז ןעליו ,דלעג טימ ןּוטפיֹוא טנָאקעג
 ןעּבָאה ןעמ זומ עיצַאוינָאלָאק ןימ ַאזַא וצ זַא ,ןעסעגרעפ ייז
 קילפער ס'לצרעה ךָאנ--,ידיא רעלַאנָאיצַאנ ַא ןּופ חוּכ םעד
 ,טעטימָאקסנָאיצקַא ן'רַאפ עגָארפ-ןעיורטרעפ יד טמיטשעגּפָא טרעוו

 טקירדעגסיױא גנּוטײל רעד ןיא סקעז ןעגעג ןעמיטש עלַא טימ

 ,טײקיטעט ריא רַאפ קנַאד ןּוא גנּונעקרענָא ןַא ןערָאװעג
 ןעגעו ןַאד טרירעפער ?ליװגנַאז לא רשי

 יניא עשיּפָא רטנַאליפ יד ןּוא םזיגויצ
 ,טפירש רעשילגנע-שידײ רעכײרטסײג רעד ."ס עיצוטיטס
 ַא רקיעּב זיא ץיּפָארטנַאלּפ עשידי יד זַא .טזייװעּב רעלעטש
 ינַאליפ יד .םּויק ןעכילטַאַאטש-טשינ רעזנוא ןּופ אצוי .לעוּפ

 ןערעהעג סָאװ ,סעיצקנּופ בורל זנּוא ייּב טמהענרעּביא עיּפָארט
 רעּכָא ןּומ עיַּפָארטנַאליּפ עשידיי יד ,הכולמ רעד ּוצ ךילטנעגייא
  ײ| ,עּבַאגפױא רעטקנערשעּב םגה ,רעגיטכיו ריא ייּג ןעּבײלּב
 .ידיי רעד ןיא ןעשימנײרַא טשינ ןפוא םּוׁשֹּב ךיז רָאט
 ץַאנעגעג ַא ןיא ךיז יז טלעטש םעד טימ לײװ ,קיטילָאּפ רעש
 ףוסל .סעיזוליא עכילדעש ןּוא עשלַאפ טפַאש ןיא םזיגויצ םּוצ
 . :ָארטנַאליפ עשידיי יד זַא ,גנונּפָאה ןייז טנערעפער רעד סיוא טקירד
 רעייז ןעליפרע ךָאד ןעלעוװ שארּב א"קי רעד טימ ןעטּפַאשלעזעג עׂשימ
 םזינויצ .םעד גידנעפלעה ,םוטנעדיי םעד יּבגל טכילּפ עלַאנָאיצַאנ

 | ,עגַארפנעדיי רעד ןופ גנוזייל רעד יב

 רעד ןופ ךשמה רעד רָאפ טמוק סָארעּפער סיליװגנַאז ךָאנ

 זַא ,טרעלקרע םיוּבנ עז ַָא ר דָא .עטַאּבעדיַאדנַאגוא
 .נאליפ ןיא סָאד קלָאמפ ןעשידיי ן'רַאפ ןעליזַא'טכַאנ ןעפַאש

 ןיװעל ,ש .רד .קיטילָאּפ עלַאנָאיצַאנ-שידיי טשיג ןוא עיּפָארט
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 רעד ויא סָאד לייוו ,עיסימָאק א ןוֿפ להֲאװ רעד ןעגעג טדצר
 יַא מ ס ַא ט .ד .רד .ַאדנַאגוא ןעריטפעצקַא וצ טירש לעטשרש |

 טכער סָאד טשינ טָאה סעױגנָאק רעט.6 רעד זַא ,טלַאה קינ
 -ַאדנַאגּוא ןוֿפ ןעפרַאװּפָא רעדָא ןעמהעננָא ןצגעװ ןעדיישטנע וצ
 ןעגעװ גנודיישטנע יד רימ ןעזומ ןעטַארקָאמעד סלַא ,טקעיארֿפ
 ןעטסנהָאנ םּוצ רעלהעו יד ןעזָאלרעּביא עגַארפ-לרוג רעגיזָאד רעצ
 .ילֲאּפ יד ןעכוזרעטנוא עיסימָאק יד לָאז לייװרעד .סערגנָאק
 רעד ןוֿפ ןעגנּוגנידעּב עכילטפַאשטריװישיפַארגָאעג ןוא שיש
 ,טרעלקרע ןיק מ ָאי ט .װ .זניא .עירָאטירעט רעטרינָאֿפָארֿפ
 רָאט'מ רעּבָא ,ןעליו ןעטוג ריא רַאפ ןעקנַאד דנַאלגנע זּומ'מ זַא
 ץרא ץּוחמ עיצַאינָאלָאק םּוש ןיק ןיא ןעזָאלנײרַא טשינ ךיז
 טעװ ןַאד ,ןערעװ טריטּפעצקַא טעװ ַאדנַאגוא ּבױא .לארשי
 טלָאװ סָאד ןּוא .גנּוגעװעּב רעד ןיא גנוטלַאפש ַא ןעמוקרָאֿפ
 .עװ ןּוא ןעשטנעמ גינעװ ןעציועצ רימ .קילגנּוא ןַא ןֵעועװעג
 וױלּב ןעהעג ףרַאד ,ןעּבָאה רימ סָאװ ,עגינעװ סָאד ןּוא דלעג גינ

 ס'ניקמָאיט :טגָאז | ַא מ ע די ר פ .א ,רד לאושי ץרא רַאֿפ
 .ָאר ןּוא ןעטנעמיטנעס ףױא ךילסילשסיוא ךיז טציטש קיטילָאּפ
 טלעדנַאה סע ,קיגָאל טימ ןעטעּברַא רעּבָא ןעזּומ רימ ,קיטנַאמ
 ,ַאדנַאגּוא ןעפרַאװּפָא רעדָא ןעריטּפעצקַא ןעגעו טשינ טציא ךיז
 .ג ,פָארּפ .עיסימָאקסגנושרָאפסױא ןַא ןעלהעװ ןעגעװ רָאנ
 יַאדנַאגּוא ןַא ןופ להַאװ רעד ןעגעג טדער יקסװָאקלע 3
 ןיואו ךיא :טגָאז ןהָאז לע נע צַאק .,1 רד עיסימָאק
 ןיא טנעלע ןעגיד'ארומ םעד נָאט ןעדעי העז ןוא יוּביל ןיא -

 ןעמ ןָאק יװ .ןעסַאמױעטנַארגימע יד ןּופ טײקנעפלָאהעּגנּוא
 .טַאַאטש ,ןעװיטקּורטסנָאק ַא ףיוא יז ןעפלעה ּוצ ןעגָאזפָא ךיז
 ּוצ ןערעטש טשינ זנוא טעװ טעּברַא עגיזָאד יד ,ןפוא ןעכיל
 ,לארשי ץרא ןיא לַאעדיא ןעשיטסינויצ רעזנוא ןעריזילַאער
 ןערהיפ טשינ ןעפרַאד רימ זַא ,טרעלקרע לצרעה טָאה גיטכיד
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 יעל ש ט ,י .רד .קיטילָאּפ עשידיי ַא רָאנ קיטילָאּפ.ײטרַאּפ םּתי
 טנַאקעּב ףימ ןיא'ס ןעװ ,גָאט םעד טז :טרעלקרע װ א ג

 עשיגַארט רעביא ךיא בעל טקעיָארּפיַאדנַאגוא רעד ןערָאװעג
 יעגרעפ טעװ לארשי ץוא זַא ,ארומ טשינ ּבָאה ךיא ,ן'העש
 ארומ גָאה ךיא רעּבָא ,רעדנעל ערעדנַא ּביִלּוצ ןערעװ ןעס|

 יד ןעשרעהעב טעװ עכלעװ ,עיזוליא רעסיויִג רעײנ רעד רַאפ
 רעשיטסיגויצ רעד ןּופ ןערהיפקעװַא ייז ןּוא ןעסַאמ עשידײ)

 ןָאק סָאװ ,דנַאל עגיצניא סָאד זיא ,לארעי ץרא טעּברֵא
 ויא טיױנ יד ' ןעסַאמסקלָאפ עשידיײ יד ןערעטסייגעּב תמאּב
 ץרא ןופ ןערעױט יד ןיִּב ,ןעטרַאװ ןעזּומ רימ רעּבָא ,סיורג
 ּוצ ןעמוק לצרעה .רד לָאז . ןענעפע טיירּב ךיז .ןעלעװ לארשי 6
 סָאד ,דגַאלרעטָאּפ רעזנוא ןיא ןויצ רָאנ :ןגָאז ןּוא דנַאלגנע
 טעװ ןּוא ןעהעטשרעפ רעכיז זנוא טעװ קלָאפ עשילגנע עסיורג|
 . - ,לֵארשי ץרא ןיא טכער ערעזנוא ןעמוקעּב וצ ןעפלעה זנוא
 ימָאק ןעדעי ןעגעג טדער ןײטש נרעּב.ןהּכ .רד = |
 ןיא עכלעװ ,עיצולָאזער עדנעגלָאפ רָאפ טגָאלש ןּוא סימָארּפ

 טימ טפַאשנַאמסדנַאל רעשיסור רעד ןיא ןערָאװעג ןעשּונעגנָא
 ןעטסינויצ עשיסּור יד ןופ עיצולָאזער יד :ןעמיטש 84 ןעגעג 6
 יד טגעקרענַא סערגנָאק רעד, :תסּונ ןעדנעגלָאפ טָאהעג טָאה-

 עטרעפָא רעגיצרַאהסױרג רעד ןּופ טייקיטכיװ עשיטילָאּפ עסיורג-
 .יטסיניצ רעד טּבױלרע עכלעװ ,גנוריגער רעשילגנע רעד דצמ
 יָאטױא ןַא אקירפא-חרזמ ןיא ןעדנירג וצ עיצַאזינַאגרָא רעש

 יילגנע רעד ןעקירדוצסיױא טעּב ןּוא ,עיצַאזינָאלָאק עשידיײ.סָאנ
 ןעשידי ןּופ ןעמָאנ ןיא קנַאד ןעטסעּב םעד גנוריגער רעש
 .דנורג םעד ייוט רעּבָא קידנעּבײלּב ,סערגנָאק רעד .קלָאפ
 .ךילטנעפע ןַא ןופ גנופַאש רעד ןעגעװ םוינויצ ןּופ פיצנירפ
 'עֹּצ ,לארשי ץוא ןיא ךילסילשסיוא םייה רעטרעכיזעג ךילטכער

 שב ןיפ סד



 יעּב טשינ ךיז ןָאק עוצַאוינַאגרָא עשיטסינויצ יד סָאװ ,טרעױד
 | | ,"טקעיָארּפ ןעגיזָאד םעד טימ ןעסַאּפ

 להַאװ רעד תכוטל טדער (ןילרעב) ן ַא מ ענ ָא ר ג ,רד
 ןעשיװצ ץַאזנעגעג ןיק ןַאהרעפ טשינ זיא'ס .עיסימָאק ַא ןופ
 .טײהנײיא ענעסָאלשעג ַא ןעדליב עדיײּב ,םזינויצ ןוא םוטנעדיי
 יב ,ליִצ םוצ לעטימ ַא רָאנ ,ליצ רעזנוא טשינ זיא ַאדנַאגוא
 יו ,ןענרעלסיױא ךיז רימ ןעלעװ עיצַאזינָאלָאק.ַאדנַאגּוא רעד
 ,לארשי ץוא ןיא ןעטעּברַא ּוצ ךילטפַאשטריו ןוא שיטילָאַּפ
 ּוצ תועט רעסױרג ַא זיא'ס :טגָאז ןהָאוּב ָא קַאי .װ .רד
 רעשידיי רעד רַאפ גנװײל ַא ןײז טעװ ַאדנַאגּוא זַא ,ןעניימ
 ַאקירעמַא-ןוֿפצ ןיק טהעג סָאװ ,עיצַארגימענעסַאמ יד .טיונ
 ַאקירעמַא ןײק .אדנַאגּוא ןייק ןערהיפ ןעזָאל טשינ ךיז טעװ
 ןעפרַאד רעּבָא ןעמ טעװ ַאדנַאנוא ןיק ,דלעג ןָא ןעמ טרהָאּפ
 ןיק ןצלעװ לַאּפ ןעטסעּב ןיא  .םימּוכסירְלעג עגיויר ןעּבָאה
 ןעלעװ ַאקירעמַא ןײק תעשּב ,ןעדיי רעטנעזיוט ןעהעג ַאדנַאגּוא

 .ןעלהעװ זומ'מ ,רעסנעזױט רעטרעדנּוה ןערירגימע רעטייװ !

 .ןעגיניירעפ טשינ ךיז ןעזָאל עדייּב ,ַאדנַאגּוא ןּוא ןויצ ןעשיווצ
 ּבױא ןַאמעדירפ ,רד ןעגעג טריזימעלָאּפ ףָאהנעזויד .מ
 ,סע טוט ןַאמעדירפ יװ ױזַא ,קיטילָאּפ ןעפּורנָא ץלַא לָאזמ
 רשכה ןעגיזָאד םעד טול עיצָאלימיסַא יד ךיא ןעמ ןָאק ָאְט
 דנַאלרעטָאפ ַא ןעּבָאה ףרַאד קלָאפ עשידי סָאד ,ןעריגַאּפָארּפ
 ןּוא טשינ ןעמ טפַאש דנַאלרעטָאפ ַא .ןעליזַאטכַאנ טשינ ןּוא
 יוי א .רד .ןעסּולשעּביטעטירָאיַאמ טימ ּפָא טשינ ןעמ טפרַאװ
 ןופ רעדורּב ,ןיװ ןופ טסיוװי ַא= קצרָאמרַאמ רָאד
 טקעיָארּפיַאדנַאגוא רעד זַא ,טלַאה (רעדנַאסקעלַא ןּוא רַאקסָא
 ,ןעכװרעטנּוא ןינע םעד ןומ'מ רעּבָא ,שיטסינויצ-יטנַא וליפא זיא
 ןעלעװ רימ גױא ? עיסימָאק רעד רַאפ ארומ רעד זיא סָאװ
 זַא ,ןעגָאא ןעמ טעװ ,גָאלשרָאפ ס'דנַאלגנע ןעפרַאװּפָא ךיילג
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 .ןעמהענ טסנרע טשינ ןעמ ןָאק סערגנָאק ןעשיטסינויצ םעד
 יא מ .י.רד .עיסימָאק רעד ןענעג טדער ןהָאזניסָאמ ,רד

 ןעמיטש סָאװ ,ןעטסיניצ עשטייד יד :טגָאז (םײהנַאמ) סעז

 ,עגינעי יד יװ ,ןצטסינויצ ערעגרע טשינ ןענעז עיסימָאק רעד רַאפ

 ,רד וצ ןעיורטרעפ ןעּבָאה רימ ,עיסימָאק יד ּפָא ןעפרַאװ סָאװ

 :"יחרומ, ןּופ ןעמָאנ ןיא טדער סענײר ברה ,ץלצרעה -
 עלענש זנּוא ןּופ ןעגנַאלרעפ ןעסַאמ יד ,טרעגנוה קלָאפ סָאד

 ינעדי םעד יּבגל אטח רעסױרג ַא ןעזעװעג טלָאװס ,ףליה

 עסיורג יד גנוכורעטנּוא ןָא ןעפרַאװוצּפָא םויניצ ןּוא םּוט
 רעד ךרּוד ןעּבעגעג טציא זנוא טרעװ סָאװ ,טייקכילגעמ-סגנוטער

 רָאט'מ זַא ,טרעלקרע ןיק ריס .נ ,רד  .גנּוריגער רעשילגנע

 'נעמיטנעסישיטנַאמָאר עדנילּב ןּופ ןערהיפרעפ ןעזָאל טשינ ךיז

 ןּוכ םּויק ץ'רַאפ ןעגרָאז ןזומ םזיניצ רעד ,ןעגנומיטש עלַאט |

 .ַאדנַאגּוא ןּופ ןעגָאוּפָא טשינ ךיז רָאט ןּוא קלָאפ ןעשידיײ

 | | יי /  .טקעיִארּפ
 עטַאּבעדיאדנַאגּוא רעד ןיא הקספה ַא רָאפ ןַאד טמוק סע

 יער ןײז טלַאה רעמײה געמ ָא ץנַא רפ  .רד .ּפָארּפ ןוא
 ןיא טעּברַא רעשירָאטַאוינָאל ָאק רעד ןעגעװ טַארעפ

 .ויצ ןּוא רעטרהעלעג רעשטייד רעטנַאקעּב ַא ,רעמײהנעּפָא .לארשי:ץרא

 יפַאשנעסָאנעג-סגנולדיז ,פורעג יװַא ןּופ יידיא יד טריגַאּפָארּפ טסינ

 ןעופ ליװ סע רעװ, :טקניּפדנַאטש ןופ גידנעהעגסיורַא ,ןעט
 ינצּפָא טלעדנַאהעּב ,'ןרעױּפ ןעפַאש רעהירפ זומ רעד ,טעטש

 ןעדניּברעפ ןענעז סָאװ ,ןעמעלּכָארּפ עלַא ךילרהיפסיוא רעמייה

 רעד רַאפ דוסי ןעשירַארגַא ןעטיירּב ַא ןופכ גנופאש רעד טימ

 .טריװדנַאל יד .לארשי ץרא ןיא םיה רעשידײ רעגיטפנוקּוצ

 ןיא טעּברַא רעזנּוא ןעכלעװ ןָא ,טנעמַאדניפ רעד זיא טפַאש
 רעד ףױא טשרע .םויק ןייק ןעּנָאה טשינ טעװ לארשי ץרא
 ,םירחוס ,רעקרעװדנַאה רַאפ ץַאלּפ .ןַאהרעּפ זיא עזַאּב .רעשירָארבװ
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 .ךיז זומ עיצַאינָאלָאק יד .װ .זַא ןוא ץנעגילעטניא-ספּורעּב

 יָאלָאק יד .ףליה.טסּב ל עז ןופ ּפיצנירּפ ן'פױא ןעציטש

 ערעייז ןעגעוו סעיצַאמרָאפניא עיונעג ןעמיקעּב ןעפרַאד ןעטסינ
 ןעגיליב ןעפַאשרעפ ןױא ייז ןּומ'מ ,ןעטייקכילגעמ:סטּפַאשטריװ
 טשינ ױז ןעמ רָאט עציטש עשיּפָארטנַאליפ ןייק רעּבָא ,טידערק

 ןעצנַאג םנופ םוטנעגייא סָאד ןעּבײלּב ןּומ ןעדָאב ךעד ,ןעּבעג

 טכַאּפ סלֵא םיחטש ערעיז ןעמּוקעּב ןעטסינָאלָאק יד ,קלָאפ

 טעװ טסינָאלָאק רעד ןמז לּכ .טפַאשנעסָאנעגסּפרָאד רעד ןופ

 יִּבבִל ןּוא טפאשנעסָאנעג ןייז יּבגל ןעטכילפ ענייז ןעליפרעד

 םעד ףיוא  ,ןעדָאּב ןייז ףױא ןעּבײלּב רע טעװ ,הכולמ דעד

 עכילטפַאשנעסָאנעג דנָאל ןעצנַאג ןיא ןעפַאש ךיז ןעלעװ ןפוא

 ידנורגסיורג ןיק ןּופ ןעסיװ טשינ ןעלעװ סָאװ ,רעפרעד-ןערעױּפ

 יד  .סַאירַאטעלָארּפ ןעכילטפַאשטריװדנַאל ןייק ןופ ןּוא רעציזעּב

 עטיײרּב ַא ןעזָאל טעװ ןעטפַאשנעסָאנעגיסגנולדיז יד ןּופ םרָאפ

 יסגנומהענרעטנוא ןוא רעפיײאסטעּברַא םעד  רַאפ וויטָאיציניא

 .עג ַא ןײז טעװ סָאד .טסינָאלָאק ןענלעצניא ןעדעי ןּופ ןעליװ
 ײרּפ םעד ןּוא םויויטקעלָאק םעד ןעשיװצ גנּודניּברעפ ענעגנול

 | ,םיצנירּפ ןעשיטסילַאטיּפַאקטַאװ
 א טזָאלעגרעּביא טָאה רעכלעוו ,טַארעּפער ס'רעמײהנעּפָא .ךָאנ =|

 רעד ןּופ ךשמה רעד ןעמּוקעגרָאפ זיא ,קורדניא ןעקרַאטש

 ,ןהָאק .ל .רד :ןעדער עיסימָאק רעד רַאפ .עטַאּבעדיַאדנַאגיא
 :עיסימָאק רעד ןעגעג .יקציוװָאניװַא .רד ןּוא ןײטשּברַאפ ,ד ,רד
 יד ןּופ .םױּבנעזָאר ,װדַא ןּוא עװהעל .ה .רד ,סּוקצורּב .רד

 .ַא ניװ ַא .פ .ר ד טכַאמעג קורדנייא ןעפיט ַא טָאה עטשרע
 .סעדָא ; ןּופ ןּוּבירטסקלָאפ רעכילטּפַאשנעדײל ַא ,יק צ'װ
 ןעגעג עדער עגידרעיפ ַא טלַאה םיוּבנעזָא ר .װדַא
 ןע װ ה ע 7 .ה .ר ד טסינויצ רעשטיײד רעד  ,עיסימָאק רעד
 |ַא ףיױא ןעלעטש ויױלּב סערגנָאק םעד ליװ לצרעה זַא ,טגָאז
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 .קנַאדעגױויצ םעד יירט זיא'מ טײװ יװ ,ןעהעז ּוצ ידכּב ,ווורּפ
 ןעמַאזּוצ ןעפמעק ןּוא ןעמַאזקע םעד ןעטלַאהסיױא ןכל ןעזומ רימ
 עטַאּבעד רעד ןופ סּולש םוצ ,ןויצ רַאפ ןלצרעה .רד טימ
 סעד טרימוסַאער רע .יוד ר ַא ג ס ק ַא מ טרָאװ ַא טמהעג
 סָאװ .ַאדנַאגּוא םּורַא סעיסוקסיד עשימרּוטש יד ןופ לּכה ךס
 .ץלָאּפ ןּוא ,טכענ ןּוא געט ײװצ ןופ ךשמּב ןעמוקעגרָאפ ןענעז
 .טפַאשנעריײל יד ,עיסימָאק רעד ןּופ רעגגעג יד ןענעג טריזימ
 .עג קורדסיוא םּוצ ןיא סָאװ ,ױדרָאנ טגָאז ,ןויצ ּוצ עּביל עכיל
 ינוא זיא'ס ףיט יװ ,נּוא טזײװעּב ,עטַאּבעד רעד ךשמּב ןעמוק
 םעד ײרט ע 5 ַא ןעּבײלּב רימ .לארשי ץוא ּוצ עּביל רעז
 .נוא ןַא ןעגעװ זיולּב ךיז טלעדנַאה טציא רעּבָא ,לַאעדיא.ןויצ
 םּוצ ןערעהעג ךָאד טעװ גנודיישטנע יד .עיסימָאקיסגנוכוזרעט
 0 | / .סערגנָאק ןעטסנהָאנ

 .נירג י ,7 גנורעלקרע ןַא ּפָא טיג גנּומיטשּפָא רעד רַאפ == |
 ,רנַאהרעמ יד טרהיפעג טײצ עצנַאג יד טָאה רעכלעװ ,גרעּב
 ַא ןופ להַאװ יד :טגָאז רע .גנוריגער רעשילגנע רעד טימ ןעגנול
 ןעּבױהעגנָא טשינ טלָאװ ךיא .טשינרָאג וצ זנוא טעטכילפרעפ עיסימָאק
 עטספיט יד טַאהעג טשינ טלָאװ ףךיא ןעװ ,ןעגנולדנַאהרעפ יד
 רָאנ טיּפָארגָאעג רָאנ טשינ טרהיפ ַאדנַאנּוא זַא ,גנּוגייצרעגיא
 ,לארשי ץרא ןייק שיטילָאּפ ךיוא

 רעד רעּביא ןעמיטשיוצּפָא וצ ןַאד טערט סערגנָאק רעד
 :הסּונ ןעדנעגלָאפ טָאה עכלעװ ,טעטימָאקסנָאיצקַא ןופ עיצּולָאזער
 ןיא עיצַאזינָאלָאק רעד ןעגעװ עגַארּפ יד ןעשרָאפוצסױא ידכב,
 ןעגָאלשעגרָאפ גיצרַאהסיורג זנוא ןיא רעכלעװ ,טיּבעג םענעי
 סעיגנָאק רעד טסילשעּב ,גנוריגער רעשילגנע רעד ןיפ ןערָאװעג
 .טימ 9 ןעלײצ טעװ  עיסימָאק יד ,עיסימָאק ַא ןעמיטשעג וצ
 .ןיפ טייז רעד ייּב ןעהעטש ּוצ עּבַאגפױא יד טָאה ןּוא .רעדילג
 ןַא ןעקישסױרַא םייּב םיטש רעדנעטַארעּב טימ טעטימָאקסנָאיצקַא

 טי עי
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 .טיבעג עגיזָאד טָאד ןעשרָאפסױא ףרַאד סָאװ ,עיצידעּפסקע

 טשינ ןערָאט עיצידעפסקע רעד ןּופ ןעטסָאק יד זַא ,רָאלק זיא'ס

 -ָאלגנַא ןופ טשינ ,קנַאּבלַאינָאלָאק רעד ןּופ טשינ ןערעװ ןעמּונעג

 ןַא ײּב ,"דנָאפלַאנָאיצַאנ ןּופ טשינ ןּוא ינעּפמעק-ןײטסעלַאּפ

 יַאנ יד ןעמּוקעגרָאפ זיא גנומיטש רעטנַאּפשעג ךילנהעוועגרעסיוא

 טּבעלעגרעּביא ןעּבָאה ןעטַאגעלעד ךס ַא ,גנומיטשּפָא עכילטנעמ

 ךיוא טמיטשעג ןעּבָאה ףָאי טימ .ףמאק ןעכילרעניא ןערעװש ַא

 רעּבָא ןענעז עכלעװ ,ַאדנַאגוא ןּופ רענגעג עלעיפיצנירפ ךסַא

 ײלָאּפַאדנַאגוא ס'לצרעה רָאדָאעט זַא ,ןעזעװעג טגייצרעּביא ףיט

 זיא ַאדנַאגוא זַא ,טלהעצרעד ךיז טָאה'מ .ןויצ ןייק טרהיפ קיט

 ןַאטלּוס ןעשיקרעט םעד יּבגל ליּפש רעשיטַאמָאלּפיד ַא זיולּב

 יַאנַאזַאח .ל .וד תעשּב ,טנעמָאמ רעשיטַאמַארד ַא ןעזעװעג זיא'ס

 ןֹופ רעדנירג ןּוא קָאטסילַאיּב ןּופ ןויצ בבוח רעטלַא רעד ,שטיוו

 עטשרע יד ןּופ רענייא טָאה ,םילשּורי ןיא קעטָאילּביּבלַאנָאיצַאנ

 ר !ָאי :םיטש רעשירָאגעטַאק א טימ טרעפטנעעג
 ןעועװעג זיא גנומיטשּפָא ףמַאק רעד ןופ טַאטלוזער רעד

 יַאיי טימ ןעּבָאה ןעטַאגעלעד 500 ךרעינַא ןופ :רעדנעגלָאפַא

 .132 ךיז ןעּבָאה ןעטלַאהעגּפָא ,178 "ןינ, טימ ,295 טמיטשעג

 ץפוא ןעמיקעגרָאמ ןיא טָאטלװזער םעד ןעכַאמטנַאקעּב םעד ךָאנ

 רימּת טײקשיגַארט ריא בילוצ טעװ עכלעוו ,ענעצס ַא סערגנָאל

 ךוצ'נַא .עטכיעעג רעשיטכינויצ רעד ןּוּכ ןורפז ןיא ןעּבײלג

 רעדילגטימיטעטימָאקסנָאיצקַא עשיסור יד טימ ןעטַאגעלעד 0

 ףהָאוּבָאקַאי ,יקסווָאקלעּב ,ןייטשנרעּבױהּכ ,ןיקמָאיט ,וָאנעלשט

== 

 יַאֿפ ןענעז ןּוא ןעביהעגפיוא ךיז ןעּבָאה גרעּבדלָאג ןּוא קורּב

 עפיט ַא .סערגנָאק ןּופ סױרַא לַאז ןופ טימ רעד ךרּוד ךעלעמ

 יעב רעד ןּופ לרוג.טפניקוצ םעד ןעגעװ גרָאז ןּוא גנּורעטישרעד

 עג ןענעו סָאװ ,ענעּבילּבעגרעּביא יד ןעמּונעגמורַא טָאה גנוגעוו
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 ירמגל רעּבָא ,סַאלּביטױט לצרעה רָאדָאעט ןענַאטשעג זיא ענוּבירט
 ןעועװעג סָאד זיא גיהנמ םעד רַאפ .טשרעהעג ןּוא גיהּור
 .ןעסױרד .ןעּבעל ןייז ןיא ןעטנעמָאמ עטסרעװש יד ןופ רענײא
 טליֿפשעגּפָא ךיו ןעּבָאה ןערָאדירָאק ןוא ןעלַאזןעּבענ יד ןיא
 ןּוא ןעגנַאגעגמּורַא ןצנעז רעגָאזײנ יד ,סענעצס עגיד'ארומ
 יד זַא ,טלהיפעג טָאה'מ .ט'שלחעג ןעּבָאה ןעיוופ ,טנײװעג
 ךױא  .עידעגַארט ןוא רעיױרט עפיט ַא רעּביא ןעבעל 'םיכוּבה,
 .ןערהערט טַאהעג ןעּבָאה ,רעגָאזיִאי יד - "רעגיזא יד ןופ ךס ַאי
 בוד .ש טּבײרש "ןעזעװעג זיא דנרעטישרעד, .ןעגױא יד ןיא
 טשרע ןענעז סָאװ ,ןעשטנעמ ןּופ גנוגערפיוא עגיזָאד ידע וָאנ
 טציא ןּוא ,דנַאלסּור הנידמ-ןעמָארגָאּפ רעגיטולּבעצ רעד ןופ ןעמּוקעג
 ,לַאעדיאןויצ ןעטײװ ַא ןּופ תֹוברּוח יד רעּביא רעטיּב יז ןענייװ
 םעד רעטנּוא החּונמ םוקמ ןעגיהּור ַא רָאפ ײז טגײל ןעמ תעשּב

 ןענעז ןעטסילַאעדיא עגיזָאד יד ,דנַאלגנע ןעגיטכעמלַא ןּופ ץוש |
 "ר ןיא ןעדײל ּוצ ןערהָאי עגנַאל ןּופ ךשמּב ךָאנ ןעזעװעג טײרג
 רעלַאנָאיצַאנ ַא וצ ןעגָאלשרעד וצ ךיז רָאנ יּבַא ,םונהיג ןעשיס
 ןערעװ טגיטייזעּב לָאז סע ּואװ ,דנַאל םענעגייא ןיא גנוּבעלפיוא
 טנעלע רעגיטסײג רעד ךיוא רָאנ ,רעלעירעטַאמ רעד רָאנ טשיג
 ,"םוטנעדיי ןופ

 א

  .גע רפ רעס טװורּפעג לַאזיסערגנָאק ןיא טָאה ליײװרצד:
 .ַאזינַאגרָא, ןעגעװ ןערירעפער וצ ערָאיּפצטגָאמ סיס
 ןיק טַאהעג טשיג רעּבָא טָאה רעניק "עיצַאטיגַא ןוא עיצ
 .רעּביא טזּומעג טָאה'מ ןּוא טַארעפער םעד ןצרעהוצסיוא דלּודעג
 ןּוא עשימרוטש ַא ןעמוקעגרָאפ ןיא סטנעװָא .גנּוציז יד ןעסײר
 טָאה עכלעװ ,רעגָאזןײג יד ןופ גנולמַאזרעפ עכילטפַאשגערייל
 .ָאד רעד ןיא ןעמוקעג ןיא לצרעה  .טכַאג עצנַאג ַא טרעיודעג
 טָאה גנומיטשּפָא רעד ךָאנ ןיװעג רַעד ,גגּולמָאורָעמ רעגיז
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 תעב ,עגָאגַאניס רעלעזַאב רעד ןיא הליפת רעכילרעייפ רעד ךָאנ

 4 ,(1903) סערגנָאק .נויצ ןעטסקעז סעד
(3 



 יה ַא ןעגעג ,קֹורדנייא ןעגידלַאװעג ַא טכַאמעג ץלצרעה ףיֹוא
 .רענע רענרעזיײא ןַא טימ ןעפמעק טנָאקעג רע טָאה דנַאטשרעד
 יעג רע ןיא ךּורּבסיואישואי ןעראטנעמעלע ַאזַא יּבגל רעּבָא ,עיג
 "םיכוּבה, יד ןּופ רעיורט יד טָאה ךילשטנעמ-ןייר ,ךַאװש ןעזעװ

 ּוצ עּביל יד ףיט יװ ,םיא קידנעזײװ ,גיהנמ ן'פיוא טקריװעג
 לצרעה .המשנ רעשידיי רעד ןיא טלעצרָאװעגנײא ןיא לארשי ץרא
 .יא'ס ,רעגָאזױיײנ יד ךרוד ןערָאװעג ןעמּונעגפיוא טלָאק ןיא
 רעד  ,ףּורְסיוא רעדנעגידיײלעּב ַא םיִא ןעגעג ןעלַאפעג וליפא

 יד רַאפ טרעלקרע עדער רעלופטקַאט ןּוא רעגנַאל ַא ןיא טָאה גיהנמ

 םעד ןעמּונעגנָא טָאה רע סָאװרַאפ ,ןעטסינָאיסעצעס עטרעטיּברעפ
 ןענעז ייקרעט רעד טימ ןעגנולדנַאהרעפ יד :גַאלשרָאפיַאדנַאגוא
 רענרעזייא ןַא רַאפ טהעטש'מ ,ןערָאװעג ןעסירעגרעּביא לייװרעד
 .ספליה עלַאטנעמָאמ ַא וױלּב ןיא טקעיָארּפיַאדנַאגּוא רעד ,דנַאװ
 ץיא רַאפ טעּברַא יד ,ןעסַאמ עשידײ עטנינײֿפעג יד רַאּפ עיצנַא
 עלופלהיפעג ןּוא עטּוג יד .ןערהיפ רעטײװ ןעמ טעװ לארשי
 טָאה'מ גנולמַאזרעפ יד טגיהּורעּב ןעּבָאה ,גיהנמ ןּופ רעטרעװ

 רעד ןעגנוציזיסערגנָאק יד ּוצ ךיז ןערהעקּוצקירּוצ ןעסָאלשעּב
 .יפל ןיא גנוגעװעּב רעד ןיא גנוטלַאּפש ַא ןּופ ןעטָאש רעשיגַארט

 .ןערָאװעג ןעבירטרעפ העש

 רעס טרירעפער גנוציזיסערגנָאק רעטיינעב רעד ףיוא
 .עיצַאטיגַא ןּוא עיצַאיגַאגרָא ןעגעװ ערָאיפעטנָאמ סיסנערפ
 .*עװ טַארעפער ןעדנעצנעלג ַא טלַאה װ ָאל ָא קָא ס םּוחנ
 ירעּביא עכילטכישעג ַא ןיא'ס ."םוינויצ ןּוא עיּפָארטנַאליפ , ןעג
 יד ןיא טעּברַאיהקדצ רעד ןּופ גנולקיװטנע רעד ןעגעװ טכיז
 .יגײה יד ףרַאש טריקיטירק טנערעפער רעד ,תוליהק עגילָאמַא

 יימ עלַא זַא ,טגנַאלרעפ ןּוא תוליהק יד ןיא טפַאשטריװ עגיט

 ינּוא ןעלָאז תוליהק יד רקיעּב ןוא סעיצוטיטסניא עשיּפָארטנַאל
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 רעסיועג ַא ןיא ייז טיירפעג רע לייװ ,םֹוינויצ םעד ןעציטשרעט

 יק צ ע גע מ ער קץ .י .ז ני א ןעטסַאל ערעײז ןופ סָאמ

 יד ןּופ ןעמָאנ ןיא .דנָאּפלַאנָאי צ ַא ג ןעגעװ טרירעפעו

 ,גנּורּפלקרע ןַא ןי װ ע 7 וה י ר מ ש .ר ד טיג רעגָאזןײג

 ַא ןעועװעג טשיג זיא גנומיטשּפָא רעד ךָאנ עיסעצעס יד זַא

 רע רעיורט ןּוא רעצ ןּופ קורדסיוא ןַא רָאנ ,עיצַארטסנָאמעד

 רעד ןּופ ןעטסָאק יד (1 זַא ,גַארטנַא ןַא גיטייצכיילג טלעטש

 טקעדעג טשינ ךיוא ןערָאט עיצידעּפסקע רעשינַאקירּפַא:חרזמ

 סָאד ןּוא לעטשנעמַאזּוצ רעד (2 ןוא רעדלעג:לקש יד ןופ ןערעוװ

 טרהיפעגכרּוד לָאז עיצידעּפסקעיַאדנַאגוא רעד ןופ ןעקישסױרַא

 ויא ל צ ר ע ה  .טעטימָאקסנָאיצקַא ןעסיורג ן'כרּוד ןערעװ

 ףיא םיּכסמ ןיא טעטימָאקסנָאיצקַא רעגנע רעד זַא ,עידומ ףיורעד

 ןעטייװצ םעד ןעגעװ ןעגעגַאד ,גָארטנַא ןּופ לייט ןעטשרע םעד

 יעסער ןיי ט ש ּב רַא פ .ד .ר ד ןעדער ךָאנ ןעמ טעװ
 ימ לָא װ דוד ,דנָאפלַאנָאיצַאנ ןופ טּוטַאטס םעד ןעגעװ טריר
 -ירײ רעד ןעגעװ טַארצפער ןעכילרהיפסיוא ןַא טלַאה ןהָאז
 זַא ,ןעהעז וצ ןיא טכירעּב םעד ןּופ ,קנַאּבלַאינָאלָאק רעש
 יניא רעכילגעזרעּפ סילצרעה קנַאד ַא ,רדסּכ ךיז טלעקיווטנע קנַאּב יד

 ירעפ רעטײװ ןענָאק טרָאד ןעמ טעװ דנַאלסּור ןיא ץנעװרעט |
 ןיא ןערָאװעג טעדנירגעג זיא'ס .סעיצקַאיקנַאב יד ןעטײרּפש
 .ופ לַאטיּפַאק ַא טימ .ּפמעק ןײטסעלַאפיָאלגנָא יד לארשי ץרא
 ןיא לארשי ץרא ןיא רערהיפסטפעשעג רעד  .טנּופ טנעזױט 0

 | ,ןיטנָאװעל ,ד .א

 שימ טרעװ סעיצולָאוער יד ןופ גנומיטשפָא רעד יב

 עדייב ןיא גַאוטנַא ס'ניװעל .ש .רד ןעמונעגנָא המּכסה ס'לצרעה
 יַא גי ט ס ע ל ַא פ ַא טמיטשעב טרעװ סע ,ןעלײט ענייז

 טנעויט 15 ןּופ טעשזדוּב ןעכילרהעי ַא טימ עיסימָאק
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 ןענַאטשעּב ויא סָאװ) עיסימָאק רעד ןופ עּבַאגפױא יד ,קנַארּפ
 םעד ןּוא ןיקסָאס .רד םָאנָארגַא ,רעמַײהנעּפָא ץנַארפ ,רד ןופ
 .ןעועװעג זיא (גרוברַאװ ָאטטָא .רד רָאסעּפָארּפיקינַאטַאב רענילרעב
 ןּוא עשיפַארגָאעג יד ןעגעװ גנּושרָאפסױא עיונעג ַא ןעריפוצכרוד
 יָאלָאק רעגיד'לארשי ץרא רעד ןּופ ןעגנוגנידעּב עכילטּפַאשטריװ
 ,ס ּו טא ט סידנ ָא טל ַא נָא י צ ַא 1 םלד עגֹונּב .טיצַאזינ
 ּוצ ןעטערטוצ ףרַאד דנָאפ רעד זַא ,ןערָאװעג ןעסָאלשעּב ןיא
 ןופ םּוכס א טימ ןערינָאּפסיד טעװי רע ןצוו סלָאמאד טשרע :תוינק-דרע
 םעד רעּבָא ןעמ ןָאק ןעמיטש טעטירָאיַאמ ַא טימ .טנופ טגעזיוט 0
 ןּופ !/, רַאפ רָאנ ןעמ ףרַאד ןעמיױק ,ןערילּונַא סולשעּב ןעגיזָאד

 ַא סלַא ןעּבײלּב דימּת זּומ לפטרעפ ןייא ,לַאטיּפַאק ןערַאּבגיפרעּפ
 ןעטפַאשנעסָאנעגיסגנּולדיז ס'רעמײהנעּפָא ןעגעװ ,וורעזערידלעג
 .דנַאל ןעגעװ תונעט יד .עטַאּבעד עטנַאסערעטניא ןַא רָאפ טמוק
 . =טַאװירּפ רעדָא .טפאשנעסָאנעג ,עירטסּודניא רעדָא טּפַאשטריוו
 ַא ןערעװ המחלמ טלעװ רעד ךָאנ טשרע ןעלעװ וויטַאיציניא
 ײז ןעגָארט 1903 רהָאי ןיא ,םוינויצ םניא טקעיּבָאףמַאק רעלַאער

 | ןעשיטַאמעלגָארּפ ַא זיולּב סערגנָאק ןעטסקעז ן'פיוא םיחוּכו יד תעג
 ,רעטקַארַאכ ןעשימעדַאקַא ןוא

 .ןופ עשעּפעדסגנוסירגעּב ַא ןעמוקעגנָא זיא סערגנָאק םּוצ
 רענעי ּוצ לארשי ץרא ןיא טָאה רעכלעװ ,ןיקשיסוא ,מ ,מ ןופ
 ןופ רעטערטרעפ יד טימ רהָאפנעמַאווצ ַא ןעטלַאהעגּפָא סייצ

 יעז סָאװ ,ףירב יד ןופ .ב ק ע * ןו ר כ ז ןיא בושי ןעײנ
 ףירג רעד ןענהָאמרעד ּוצ זיא ,סערגנָאק םּוצ ןעמיקעגנָא ןעג
 .גַאגּוא םעד ּקָא טפרַאװ רעכלעװ ,רע עס ַאג .מ .רד ןופ
 / ,צנעי ּוצ טרעהעג שפנוקוצ יד, :טרעלקרע ןוא גַאלערָאפיַאד
 טנַאסערעטניא ,"ןטעּברַא ןיא ןעטרַאװ וצ ךלודעג ןעבָאה סָאװ

 דנַאלגנע ןּופ טסינויצ רעטְגעגימָארּפ רעֶטייוִצ רעד ךיוא זַא ,זיא



 ןעגעג ןעטצרטעגפיוא סערגנָאק ן'פיוא ןיא שטיחטנעג טלעברעה
 ,עיסימָאקיַאדנַאגוא ןַא ןּופ ?הַאװ רעד

 .רד טרירעפער עיסימָאק-ץנענַאמרעּפ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא |
 יקַא ןערעגנע ןיא .ןעגַאלשרָאפילהַאװ יד ןעגעװ קערָאמרַאמ .א
 ,ןהֵאק דלָאּפָאעל .רד ,לצרעה :טלהעװעג ןערעװ טעטימָאקסנָאיצ
 .זיא'ס .קערָאמרַאמ רַאקסָא ןּוא שעקָאק ,רד ,יקצענעמערק יי

 יד ןּופ דימטױט ןענעז עלַא ,טנצװָא ןיא טעּפש ,תּבש ברע ןיוש
 רעּבָא טשרעה סע ןעטַאּבעדיסערגנָאק עשימרוטש ןוא עגנַאל
 ףיוַא טהעג לצרעה תעּב ,גנומיטש עטנַאּפשעג ןּוא עכילרצייפ ַא
 .סָאװ ,עדעריסולש ןיז ןעטלַאה ּוצ ידכּב ,ענוּבירט רעד ףױא
 ןוא סַאלג .,עדעריסעוגנָאק ע ט צ ע 5 ןייז ןערָאװעג ןיא
 רעד זַא ,טנעקרעד'מ ,גיהנמ ןּופ טכיזעג סָאד זיא גיריורט
 .עװעג רעפעש-"טַאַאטשנעדײ, םעד רַאפ ןיא סערגנָאק רעטסקעז
 םיטש רעטשרעהעּב ,רעגיהּור ַא טימ ,גנוגנערטשנָא עסיורג ַא ןעז
 ינַארג ךָאד רעּבָא רערעװש ַא ןעזעװעג זיא'ס :לצרעה טרעלקרע
 ןייז טול טמיטשעג טָאה ןנוא ןּופ רעדעי .סערגנָאק רעזעיד
 תונעט ןייק ןעּבָאה טשינ ןָאק'מ ןוא גנוגיײצרעּביא .רעכילרעניא
 געװ רעד  ,עיסימָאק רעד ןעגעג טמיטשעג ןעּבָאה סָאװ ,יד ּוצ
 ןעמ ןּומ לָאמַא ,עיגיליטפול רעד טױל טשינ טהעג ןויצ ןײק
 יד זַא ,ןופרעד טשינ ןעטלַאה רימ .ןעגעװמוא ךיוא ןעֶכַאמ
 עטּוג ןערעװ ןעלָאז ייז ידכּב ,טױנ ןיא ןעלַאפרעפ ןעזּומ ןעדיי
 עכילטפַאשטריװ ןּוא עשיטילָאּפ יד ,ךפיהל דָארג ,ןעטסינויצ
 .םזינויצ םעד ןעקרַאטש ךױא טעװ קלָאפ ןעשידיי ןּופ גניקרַאטש

 יגייא ןיײק טימ וליפא טשינ ןוא עגר ןעגיצנייא ןייק ןיא טשיג
 ,םַארגָארּפ רעלעזַאּב םעד טזָאלרעּפ טשינ ךיא בָאה קנַאדעג ןעגיצ
 רעּבָא ,ַאדנַאגּוא ןיא ףליהעּביטיונ ַא ןעפַאש טלָאװעג ּבָאה .ךיא |
 ןערעװ ײרטנּוא טשיג לעװ ךיא זַא ,ךיא ךיא רעװֶש ךיילגוצ /
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 טיפש ור* ךה כ ש א 8 א  :לַאעדיא-לארשי.ץרא .רעזנוא|
 סא טכערּב רעטרעװ עגיזָאד יד יב ןינימי חּכ ש ּת

 ,(לעּבוי ןּוא גנּורעטסיײגעג ןופ םרוטש רעגידלַאװעג ַא לֵאז ןיִא

 טשינ ויא יצ !ןעדער ךס ַא םעד ןעגעװ ךָאנ ךיא ףרַאד יצ
 עדנעגונעג ַא ,רעגָאזָאי יד ,סענייר ברה רעֶדָא ׁשְטיוָאנַאזַאח ַאוַא
 .םַארגָארּפ רעלעזַאּב ןופ קעװַא טשינ ןעֶלעֶו רימ זַא ,עיטנַארַאג

 יזָאד םעד ןעפַאש ּוצ ןעפלָאהעגטימ ּבָאה סָאװ ,אפּוג ךיא  ןוא

 זַא ,ןָאזרעּפ ןימ טימ טשינ ךיא ריטנַארַאג יִצ ,םַארגָארּפ ןעג

 רעד ;ןערעװ טרעדנעעג טשינרָאג טעװ םַארגָארּפ רעלעזַאּב םעד ןיא

 .,ריט שניװ ךיא ןּוא עיצוטיטסניא עטשרע רעזנוא זיא סערגנָאק

 .לָאטש ןּוא עטסכעה ,עטסעּב רעזנוא דימּת ןעביילב לָאז רע זַא

 .העש ם'ניא ןעגָארטרעּבירא טיא ןעלעװ רימ זיּב ,ענּוּבירט עטסעצ

 רהצמ טשיג } ןעפרַאד רימ סעכלעוו ,תֹובא ערעזנוא ןּופ דנַאל םענ
 | .ןעּביל וצ סע ידכּג ,ןעכוזרעטנוא

 .ַאװֶָא עשיטסַאיזוטנע ןַא רעפעש ןייז טכַאמי סערגנָאק רעד
 ןוא ןעטַאגעלעד עלַא ,ןעגיוהעגפיוא טרעװ ןהָאפ:ןיצ יד + .עיִצ

 רעטסקעז רעד  ."הקּתה; יד גנורעטסיגעב טימ ןענניז טסעג
 | .ןעסָאלשעג זיא/ סערגְנָאק

 ן'טלוּב םּוצ ןעמוקעג זיא סערגנָאק ןעטסקעז םעד ףיוא
 םזינויצ ןעכילטַאַאטשישיטילָאט םעד ןעשיװצ םֹוהֹּת רעד קּורדסיוא |

 .קָארַאכ ןעזעװעג זיא'ס .םזינויצ ןעלַאנָאיצַאנ-שירָאטסיה פעד ןּוא
 ןוא ןעטגינײֿפעג ןופ רעטערטרעפ יד דָארג סָאװ ,שיטסירעט
 ןערּב ןעצנַאג םעד טימ ןעּבָאה םוטנעדיי ןעשיסור ןעט'פדורעג
 'עג טשינ סע ןיא רשפא .ןויצ רַאפ טפמעקעג המשנ רעײז ןופ
 רערהיפ רעד ,ןײטשגרעּב-הּכ .רד סָאװ ,לַאּפוצ א זיולּב ןעזעה
 רעד ןעגעג ןעטצרטעגפיוא ףרַאש זיא ןעדיי רעװעינישיק יד ןופ
 רעד שרדָארג זַא .,ךיוא ! זיא שיטסירעטקַארַאכ .עיסימָאקיַאדנַאגוא



 טירש עויטוָאֿפ עטש רע יד ןעבױהעגנָא טָאה סערגנָאקיַאדנַאגוא
 ,לארשי ץרא ןיא טעּברַא רעשירָאטַאזינָאלָאק.לַאער ַא ןופ

 רבוג ןעגנולעג זיא סולפנייא ןעגיטכעמ ס'לצרעה קנַאד ַא

 טימ טהָארדעג טָאה סָאװ ,טקילפנָאק ןעכילרהעפעג םעד ןייז יג
 ןיא הנּכס עגיזָאד יד רעּבָא .גנוגעװעּב רעד ןיא גנוטלַאּפש ַא
 יעגנָא ךיז טָאה סערגנָאק ן'כָאנ ךיילג * ,ןעדנוװשרעפ טשיג
 / ,ןינעיַאדנַאגוא םעד םּורָא םרּוטש רעגידלַאװעג ַא ןעּבייה

 ..וןעטסקעז םעד תעב ליװגנַאז לארשי ןוא רעטומ ןייז טימ לצרעה
 ,טערגנָאק .נויצ



 אדנַאנוא םורַא םרומש רעד (2

 -ָאּב ייַּב ץנַאטסנָאק ןיא) סערגנָאק ןּופ קידנערהָאפקירוצ-=-

 עניז ןיא לצרעה טּבײרש (1903 טסוגױא 31 םעד ,עעזנעד

 *גערַאּפ זיא סעוגנָאק רעסיורג ,רערעװש רעד, :;ןערַאָאמעמ

 . ןוא ױדרָאנ ,ליװגנַאז טניירפ עניימ טימ ןיּב ךיא ןעװ .טגיד
 ןעּבָאה רימ ןוא ןעגנַאגעגמײהַא ננּוצױסּולש רעד ךָאנ ןעוָאק

 ילַארענימ שַאלפ ַא יב טצעועגקעװַא רעמיצ ס'נעווָאק ןיא ךיז

 ןייא רַאפ טציא ליװ ךיא :;טגָאזעג יז וצ ךיא גָאה ,רעסַאװ

 ןפיוא ןעטערטסױרַא לעװ ךיא רעכלעװ טימ ,עדער ןיימ ןעטלַאה

 וצ זיב .ןעגעלרעד םיא לעװ ךיא ּבױא ,סערגנָאק ןעטנעּביז

 ךיז רעדָא לארשי ץרא ןעמוקעּב רעדָא ךיא ןּומ טײצ רענעי
 ןיא .םנחל ןענעז ןעגנוהימעּב עגידרעטייוו עלַא זַא ,ןעגייצרעּביא
 :חסּונ ןעדנעגלָאפ ןעּבָאה עדער ןײמ טעװ לַאּפ ןעטצעל םעד
 טכיירגרעד טשינ זיִא ?יצדנע רעזנּוא ,ןעּבעגעגנייא טשינ ךיז טָאה'ס

 טײקבילגעמ ערעדנַא'נַא ןעמוקעּב רטּבָא ןעּבָאה רימ ,ןערָאװעג
 םעד ףיוא ןעסַאמ עשידי עדנעדײל יד  ןעריזינָאלָאק ּוצ
 ,טשינ טלַאה ךיא .גנוטלַאװרעפטסּבלעז ַא ןופ דוסי ןעלַאעָאיצַאנ

 . טיײקנײר-ןיצ רעד בילוצ ןּוא לַאעדיא ןענהעש רעזנוא ּבילּוצ זַא
 עכילקילגנוא יד ןעגָאזּפָא ןענָאק רימ ןעלָאז ןהָאפ רעזנוא ןופ
 ,העז ךיא ,רעּבָא ,גנורעטכײלרעד עגיטכיװ עגיזָאד יד ןעסַאמ/
 ןעפַאשעג גנוגעװעב רעזנוא ןיא טציא ךיז טָאה םעד בילּוצ זַא
 ןײמ ןעגעװ לּכ םדוק טהעג רעכלעװ ,ףמָאק ןּוא םוהּת רעפיט ַא
 ,רעלטַאַאטשנעדײ ַא זױלּב ןעזעװעג ךיא ןיּב הלחּתמ- ,ןָאזרעּפ

 ןיב ןּוא ןהָאפ-ןויצ יד ןעּבױהעגפיא ךיא ּבָאה רעטַעּפש טשרע
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 .שגיצנייא סָאד זיא ַאניטסעלַאּפ ,ןויצ ןופ בבוח ַא ןערָאװעג
 לָאז סָאװ ,רעּבָא ןעמּוק הּור ּוצ ןָאק קלָאפ רעזנוא ּואו ,דנַאל
 ףליה ַא גיטיונ ןיא רעטנעזױט רעטרעדנוה יד רָאּפ זַא ,ןוט ןעמ
 רעפיט רעגיזָאד רעד ּוצ ןעכַאמ ּוצ ףוס ַא ידכצ .דימו ףכּת
 .ירוצ זּומ ךיא :הצע ןייא זױלּב ןַאהרעּפ ןיא ,הריּתס
 לעװ ,טליו ריא בוא .גנּוטײל רעד ןּופ ןַעטערט
 ,סערגנָאק ןעגיטציא םעד ןּופ ןעגנולדנַאהרעפ יד ןערהימ ךָאנ ךיא
 :ןעטעטימָאקסנָאיצקַא ײװצ ןעלהעװ ןעזּומ ףוס םוצ טעװ ריא
 ךיא .לארשי ץרא רַאפ םענייא ןוא ַאקירפַאיחרזמ רַאפ .םענייא:
 ,עדייב ןּופ ןעגיצנייא ן"ק ןיא להַאװ יד ןעמהעננָא טשינ לעװ
 רעד ןעמדיװ ךיז ןעלעװ סָאװ ,עגינעי יד לעװ ךיא רעגָא
 רימ ןּופ סָאד טעװ'מ בא .,ףליה ןיימ ןעגָאזּפָא טשינ ,טעּברַא
 .עגרעּביא ךיז ןעלעװ סָאװ ,עגינעי יד לעװ ךיא ,ןעגנַאלרעמ
 עטסעּב ענימ טימ ןעטיילגעּב ,לַאעדיא םענהעש םעד ןעּב
 טשינ םוינויצ םעד ךיא ּבָאה םישעמ עניײמ ךרּוד .ןעשנואװ
 עג רעכײר ךיא גָאה םוטנעדי סָאד תעשּב ,רעמירָא טכַאמעג
 *!עידַא ,דנוועג רימ טייז ,טציא ןּוא ,טכַאמ

 ַא ןערָאװעג ןעּבירשענ ןענעז סָאװ ,רעטרעװ עגיזָאד יד
 לצרעה זַא ,זנּוא ןעזיװעּב סערגנָאק ןעטסקעז םעד ךָאנ ךָאװ
 שפנו בלב ןעּבעגעגרעּביא ןעזעװעג -- ַאדנאגוא ץָארט - זיא
 טָאה עיצַאזינָאלָאק עשינַאקירפַא;חרומ יד  ,לַאעדיא.ןויצ םעד
 טייקכילגעמסגניטער עשירָאזיװָארּפ ַא רַאפ ןעטלַאהעג ןזױלּב רע
 טָאה רע .ןעטנַארגימע עשידײ רעטנעזױט רעטרעדנוה יד רַאפ
 ."וס רעד טעװ ,ןַאלּפַאדנַאגוא םעד ּבילּוצ זַא ,טנכערעג ךיא
 ןּוא גנוגעוװעּב רעשיטסיניצ רעד טימ ןענכער ךיז רהעמ ןַאט
 ןעטנעּביז םּוצ זיב) טייצ רעצרוק ַא ןופ ךשמּב ריא טעװ סָאד
 ייצ רעד ןופ ,רעטרַאשטיַאניטסעלַאּפ םעד ןעפַאשרעפ (סערגנָאק
 ךיז טָאה גיהנמ רעד ןַא ,רָאלק ךיוא טרעװ עדער רעטריט

 יוצא ָּצ
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 ףעד ןיא עגַאל רעד ןּופ ןובשחו ןיד ןעיונעג א ןעּבעגעגּפָא
 יסימָארּפמָאק םעד ךרוד זַא ,ןענַאטשרעט טָאה רע  .גנוגעװעב-

 זיא סערגנָאק ןעטסקעז ןופ ףוס םייּב רעגָאזןײג יד טימ ךַאמּפָא
 םורא ףמאק רעד טקידנערַאפ ןיטולתל7 טשינ ךָאנ
 ףמַאק רעד ןזַא ,טגָאזעג םיא טָאה עיציאּוטניא ןייז .ַאדנַאגוא
 טימ ןּוא ,ןעהצועגסיוארָאפ טָאה לצרעה .ןָא טשרע ךיז טּבױה
 סָאװ ,ןעטסינָאגַאטנַא ןּוא רענגעג ץעכילנעזרעּפ ענייז זַא ,טכער
 טציא ךיז ןעלעװ ,ןעמּוקייּב טנָאקעג טשינ טציאזיּב םיא ןעּבָאה
 ,גניזָאליויצ רערעלוּפָאּפ רעד ףיוא ןעפרַאװ קשח ןעשירפ ַא טימ
 ןּוא םזינויצ ןעשיטילָאּפ טעד ןעטכינרעפ וצ ןפוא םעד ףיוא ידכּב
 טקעלפטנע רָאלק ןּוא טלוּב ךי טָאה רעדיװ ,גיהנמ ןייז
 טייז זַא ,ךיז ןענהָאמרעד רימ .,םזיטָאירטַאּפ רעסיורג ס'לצרעה
 לָאמ רָאּפ ַא לצרעה ןזיא ?טַאַאטשנעדײ, םעד ןעּבעגסױרַא םעד
 ערעדנַא ּבױא ,גנורהיפ רעד ןּופ ןערינגיזער ּוצ ןעזעטעג םיּכסמ
 ןעריזילַאעשר םיא טָאטשנָא ןעלעװ ןענָאזרעּפ עכילטרָאװטנַארעּפ
 .עװעג טיירג לצרעה זיא לָאמסָאד ךיוא ,ןעּבַאגפיוא עגיטיוג .יד
 ןעמהענרעּביא טעוו'מ ּביוא ,גנוטײל רעד ןּופ ןעהעגּוצקעװַא ןעז
 רעד .ַאדנַאגוא יּבגל ייס ןוא לאושי ץרא יּבגל ייס טעּברַא ןייז

 ןערָאװעג טקרַאטשרעּפ ךָאנ ןלצרעה יײּב זיא סולשטנע רעגיזָאד
 .ַאּבעד עשימרּוטש יד .בצמ:סטיײיהדנוזענ ןעטכעלש םעד ּבילּוצ
 םעד ןעּבָאה סערגנָאק ןעטצעל םעד תעשּב ןעפירגנָא ןיא ןעט
 טָאה לָאמ רָאּפ ַא ,טפעשרע ןּוא טריװרענעד קרַאטש גיהנמ

 ַא ןיא ,סעקַאטַאיץרַאה ןעמיקעּב סערגנָאק םעד תצשּב לצרעה
 .םיוא ןעכילטפַאשנעדײל ַא ּוצ ןעמּוקעג זיאס ןעװ  ,גנוציז.טכַאנ
 .,שיט:םּוידיזוערּפ םייּב ןעבילבעג ןעהעטש לצרעה ןיא ,זיורּב

 ןיא ןערהערט גידנעגָאה ןוא רעפרעק ןעצנַאג ן'טימ גידנרעטיצ
 טדערעג לעטיּפָאק ןעגירָאפ ןיא ןיֹוש ןעּבָאה רימ ,ןצגיוא יד
 ןּופ עגַאל רעגיטסייג ןּוא רעשייפ רערעװש רעד ןעגפװ

 - סג



 יו

 ףכ ַא ךָאנ בצמ םעד טָאה סערגנָאק רעטסקעז רעד .ן'לצרעה
 ץכָאנ ןעמוקעגרָאפ ןיא סָאװ ,סָאז רעּבָא .טרעגרערַאפ רהעמ
 תוחוּכ עטצעל יד - ןצכָארצעג ןעצנַאגניא ןיוש טָאה סערגנָאק
 | ,גיהנמ םנופ

 ןעֿױהעגנָא ךיז .טָאה סערגנָאק ן'כָאנ סנעגרָאמוצ ךיילג
  :ערּפ רעד ןיא .סערגנָאק ןֹופ ןעסּולשעב יד ןעגעג ףסַאק רעד
 רעגינעו רעדָא רהעמ ,ףיוא ןעטערט ןעגנולמַאזרעפ ףיוא ןוא עס
 .ַאדנַאגוא םעד ןעגעג ןעטײקכילנעזרעּפ עשיטסינויצ ,עטנַאקעּב
 ךיז טריזינַאגרָא סרעגָאז.ןינ יד ןּופ עיציזָאּפָא יד .טקעיָארּפ
 .ַאדנַאגואײטנַא רעד ןּופ שאוּב ןויצ .ינויצ סלַא
 ךיז טָאה רעכלעװ ,ןיקשיסוא .מ .מ ךיז טלעטש גנוגעװעּב
 עצנַאג יד גידנעייז ,סערגנָאק ןעטסקעז םניא טגילייטעג טשינ
 .נעמַאזּוצ ַא ןעטלַאהעגּפָא טָאה רע ּואװו ,לארשי ץרא ןיא .םייִצ
 .ליּבעג .ןוא צק עי ןור כ ז ןיא בּושי םעיינ ןופ רהָאפ
 ןעדי עגיד'לארשי ץרא יד ןופ עיצַאזינַאגרָא עטשרע יד טעד
 זיא עיצַאזינַאגרָא עגיזָאד יד) .רערהעל יד ןּופ תּורדּתסה יד ןּוא
 ירערהעל יד ןעטלַאהרעד ךיז טָאה ןעגעגַאד ,ןעלַאפעצ דךלַאּב ךיז
 יוא סױרַא טיג ',לארשי ץרא ןופ ןעמּוקעגקירוצ ,(גנוגיניירעפ
 ןּופ ןעסולשעּביַאדנַאגּוא יד ןעגעג ףורפױא ןעפרַאש ַא ןיקשיס
 ןופ רערהיפ עשיטסינויצ יד טריקַאטַא רע .סערגנָאק ןעטצעל

 | ײרעכַאמקיטילָאּפ, | יד זַא ,רָאפ יז טפרַאװ ןוא ַאּפָארייא-ברעמ
 .רע ןיקשיסּוא .'טעדנצלּברעפ יז טָאה עיטַאמָאלּפיד יד ןוא
 ינעזעװּפָא ןיימ ןיא ןערָאװעג ןיּב ךיא :שירָאגעטַאק טרצלק
 ןָא םהענ ךיא טעטימָאקסנָאיצקא ןעסיורג םניא םלהעוועג טייה
 ןעגעװ סולשעּב רעד זַא ,רעלקרע רעּבָא ,טַאדנַאמ ןעגיזָאד םעד
 םיא לעװ יא ןּוא גיטליג טשינ רימ רַאפ זיא ַאקירּפַאיחרזמ
 -יײל רעניװ יד טָאה ,ךילריטַאנ ."תוחוּכ עניימ עלַא טימ ןעפמעקעּב
 .ןילּפיצסיד וצ ףּור עענעפָא םעד ןערירעלָאט טנָאקעג טְשיִנ גנּוט
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 םעד ןעגעג ןעטערטעגפיוא ףרַאש ץנַאג זיא לצרעה ןּוא ךורב
 .טסינ עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןיא ןערהיפוצגײרַא| ןוורפ
 ךיז ןעּכָאה ןעצַאנעגעג יד ,ןצדָאטעמיףמאק ערַאּבזָאלרעד
 ץורדסיוא םּוצ ףוסל ןעגעז ײז ןיּב ,טפרַאשרעפ רעטײי רעּבָא
 ,עיִלעַבעֶר רעװָאקרַאכ רעד ןיא ןעמיקעג

 ,רעדניק ענייז טימ ןוא ןהעטלע ענייז טימ לצרעה.



 עילעבער רעװָאקרַאכ יד (3

 צ װ ַָא ק ר ַא כ ןיא ןיז ןענעז 1903 רעגָאטקָא ןיא

 ןוא טעטימָאקסנָאיצקַא ןופ רעדילגסימ עשיסור יד ןעמוקעגפיונ

 ,ןײטשנרעּבױהּכ .רד ,ןיקמָאיט .װ :רעהעטשרָאּפ-ןענָאיַאר יד

 יָאר .חדַא ,גרעּברלָאג ,ל ,י ,יקסווָאקלעּב ,ג .ּפָארּפ ,קורּב .י .ג ,רד

 .רד ןהָאזּבָאקַאי ,װ .רד ,ןיקנייש .מ ,ןיקשיסוא .מ .מ ,םיוּבנעז

 / ךָאנ .ערעדנַא ןּוא יקסלָאּפָאטָאלז ללה ,ווָאנעלשט .רר ,ריּפַאס

 ינָא ןערָאװעג ןעסָאלשעּב זיא ןעגנוטַארעּב עשימרוטש ןוא עגנַאל

 יַאדנַאגוא םעד ןעגעג רָאנ טשינ ףמָאק ןעזָאלסטכיזקיר ַא ןעּביױהוצ

 רעד ןוא גנוטײל רעניװ רעד ןצגעג ךױא רָאנ טקעיָארּפ

 יעג ןעמּונעגנָא ןענעז סע .ןלצרעה .רד ןּוֿפ "טפַאשרעהנײלַא.
 .טָאה ץנערעפנָאק יד יװ םעדכָאנ :ןעסּולשעּב עדנעגלָאפ ןערָאװ

 ויא רעכלעוו ,יקסוװָאקלעּב .פָארּפ ןיפ סכירעּב םצד סרעהצגסיוא

 ,לצרעה .רד שימ ןערירעפנָאק ּוצ ידכּב ,ןיװ ןיא לעיצעּפס ןעזעװעג

 ץנערעפנָאק יד ויא ,םיובח ערעדנַא ןּופ ןעגנוליסימ יד ןּוא

 ןעלעטשקעװַא סָאד זיא (1 ןזַא ,גנוגײצרעּביא רעד ּוצ ןעמּוקעג

 ינָאק ןּופ םויה רדס ןפױא טקציָארּפ ןעשינַאקירפַאיחרומ ןופ

 סָאד ןוא םַאיגָארּפ רעלעוַאּב ןּופ גנוצעלרעפ ַא ןעוצװעג סערג
 יעט יד (2 םזינויצ ן'רַאפ הנּכס רעסיױרצ ַא טיפ ןעדנוּברעפ ןיא

 ןטימ םּכסהֹּב טשינ ןיא לצרעה .רד טנעדיױערּפ םנּופ טיקיט

 תוּבס ייװצ עגיָאד יד ּבילוצ .טצטילַאיגעלָאק ןּופ ּפיצנירּפ

 סור ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןּופ רעטייל יד ןענָאק
 יהיפ רעד רַאפ גנוטרָאװטנַארעּפ ןייֵפ רהעמ ןעגָארט טשינ רנַאל

 ייז ןּוא גנוגעװעב רעשיטסינויצ .רעד ןיא גנוטכיר ןּוא גנור
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 םעד ןצגעג ייס ויטקַא ןעטצרטוצסיוא טגיטכערעג רַאפ ךיז ןצטלַאה
 עגיטכעמנעגנייא יד ןעגעג יס ןּוא טקעיָארּפ ןעשינַאקירּפָאיחרזפ

 2 ,לצרעה .,רד ןּופ ןעגנודיישטנע
 עיצַאגעלעד ַא ןעלהעװ ּוצ ןעסָאלשעּב טָאה ץ:ערעפנָאק יד -

 .עטש ןּוא ןיװ ןייק ןערהָאפ ףרַאד עכלעװ ,ןענָאזרעּפ יירד ןופ
 עגונב (א :ןעגנורעדָאפ עװיטַאמיטלּוא עדנעגלָאפ ןלצרעה ןעל
 ןופ טנעדיזערּפ סלַא ךיז זומ לצרעה .רד :גנוטייל רעד

 יַאמ רעד ,דילגטימ רעדעי יװ ,ןעפרַאװרעטנּוא טעטימָאקסנָאיצקַא
 .גנופײל יד .גיטכעמנעגייא ןערידיצעד טשינ רָאט ןּוא טעטירָאי
 יקַא ןעסיורג ץרַאּפ ךילטרָאװטנַארעפ ןיא (.ק .א רעגנע רעד)
 .רָאפ רעהירפ ןּומ טקעיֶארּפ ףעטסנרע רעדעי ,טעטימָאקסנָאיצ
 טלעטשעג טרעװ רע רעדיײא .ק .א ןעסיורג םעד ןערעװ טגעלעג
 יַא ד גַא גּוא םעד עגונּב (3 סערגנָאק ןּופ םויה רדס ן'פיוא
 .סּלַא טעװ רע זַא ;ןעגָאװצ ןומ לצרעה ,רד :טקצעיָארּפ
 ןיק סערגנָאק םעד ןעגײלרָאפ טשינ .ק .ַא םנופ טנעדיזערפ
 ןוא לארשי ץרא ץּוח ַא ןעטקעיָארּפ עלַאירָאטירעט ערעדנַא םּוש
 רעשינַאקירּפַאיהרזמ רעד ןַא ,ןעגָאװוצ ןּומ לצרעה ,רד .עיריס
 ןעטנעּביז ץרַאפ ךָאנ ןערעװ טרידיװקיל ירמגל טעװ טקעיָארּפ

 יּוצִנֶא ךימו ףּכּת ןעטכילפרעפ ךיז ןומ לצרעה .רד .סערגנָאק
 .לארשי ץרא ןיא טעּברַא עשיטקַארּפ ַא ןעּבױה

 .סעיצקורטסניא עכילרהיפסיוא ןעמוקעּב טָאה עיצַאגצלעד יד
 עבילטפירש ץלצרעה ,רד ןופ ןעגנַאלרעפ טפרַאדעג טָאה יז ןּוא
 ,לָאקָאטָארּפ ַא רעדָא ףירב ַא ןּופ םרָאפ רעד ןיִא ןעגנוטכילפרעפ
 טשינ ןעגנּורעדָאפ עגיזָאד יד טעװ לצרעה ,רד ןעװ ,לַאּפ ןיא
 .ערפ עזָאלסטכױזקיר ַא ןערָאװעג ןעהעזעגסיוארָאּפ זיא ,ןעמהעגנָא
 .רעסיוא ןוא ,גנוטייל רעד ןעגעג עיצַאטיגַא-ןעגנולמַאזרעפ ןּוא !עס'

 .ןיג יד ןופ סערגנָאק ןערעדנּוזעּב ַא ןּופ גנופורעּבנײא יד םעד
 / יִצַּב ןיֵא עיצַאגעלעד רעד ןופ ןעמוקקירוצ םוצ ןיִּב ,רעגָאז
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 טשינ ןוא רעדלעג.לקש יד ןעטלַאהוצקירּוצ ןערָאװעג ןעסָאלש

 'עג ןענעז עיצַאגעלעד רעד ןיא .ןיװ ןיק ייז ןעקישקעװַא

 ןוא םױגנעזָאר .װדַא ,יקסװָאקלעּב .ג .ּפָארּפ :ןערָאװעג טלהעוו

 ןיטשנרעּב-הּכ .רד רעטערטרעפלעטש סלַא ,ןיקמָאיט .וװ ,זניא

 םייונש עגיטכעמנעגײא יד ךיוא יװ ,ןעסולשעּב עגיזָאד יד

 יעב יד ןעגעג ןעועװעג ןענעז עיצַאזינַאגרָא רעשיסּור רעד ןיא

 . יצּפָא ןַא ּוצ ןעפּורעג ןעּבָאה יז ,טוטַאטס-ײטרַאּפ ןופ ןעגנומיטש

 נָאק ןופ גנודישטנע רעד ןעגעג ףמַאק ןעזָאלסטכיזקיר ןּוא םעג

 לּולֲע ייז ןענעז םעד טימ ןּוא גנּוטײל רעטלהעװעג-לַאגעל רעד ןּוא סערג

 רעד ןופ טייהנייא יד ןּוא ןילּפיצסיד יד ןעכערפעצ ּוצ ןעועװעג

 טָאה הנחמ רעשיטסינויצ רעד ןיא  .גנוגעװעּב רעשיטסינויצ

 יםיוא רעסױרג ַא טימ ןעמונעגפיוא עילעבער רעװָאקרַאכ יד ןעמ

 יָאפיױא ןעמּיקעגנָא ןיו ןייק ןענעז רעדנעל עלַא ןופ .גנוגער

 סָאװ ,ס/יצַאזינאגרָא ןּוא רערהיפ עשיטסיניצ דצמ ןעגנּורעד

 ןומ רערהיפנָא יד ןעגעג ןעמהַאנסָאמ עפרַאש טגנַאלרעפ ןעּבָאה

 ירעפ ןעטסינויצ יד ןעּבָאה לַארעּביא .עילעּבער רעװָאקרַאכ רעד |

 גנוטלַאּפש ַא ּוצ טירש רעטשרע רעד זיא װָאקרַאכ זַא ,ןענַאטש

 ליּפזַא טימ ןיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ גנוטכינרעפ ןּוא

 יעּב יד ןעּבָאה אמוג דנַאלסּור ןיא .ןערָאװעג טיוּבעגפיױא הימ

 רָאּפ א ןענעז סָאה ,ץנערעפנָאק רעװָאקרַאכ רעד ןופ ןעסולש

 . ,שינמיײהעג רעװיטַאריּפסנָאק ַא ןיא ןערָאװעג ןעטלַאהעג ןעכָאװ

 עשיסּור יד  .םרּוטש:טסעטָארּפ ןעגידלַאװעג ַא ןעפורעגסורַא

 ילעדנַאמ .מ .פָארּפ טעטימָאקסנָאיצקַא ןעסיורג ןּופ רעדילגטימ

 יקסלעי .רד רעניּבַאר ,(עשרַאװ) יקסווָאניסַאי ,י ,ודַא ,(ועיק) טַאטש

 ײרט ןענעו עכלעװ ,(ןיצקָאּפָאס) שטיוָאניּבַאר ברה ןּוא (זדָאל)

 ירע עפרַאש טימ סױװַא ןענעז גנוטײל רעניו רעד ןעּבילּבעג

 סעֶדָא ןיא .רעכערּב-ןילּפיצסיד רעװָאקרַאכ יד ןעגעג ןעגנורעלק

 - גנונצװעבישסעטָארפ ַא טריזינַאגרָא יקציװָאניװַא ,פ ,רד טָאה
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 ןעמּוקעגרָאפ ןיא עּבלעוסָאד ,םייבח ענייז ןּוא ןיקשיסּוא ןעגעג
 ,טעטש ערעדנַא ןיא ןּוא קסנימ ןדָאל ,גרוּבסרעטעּפ ,עשרַאװ ןיא

 רעד ןּופ רעריסַאק רעגיטציאזיּב רעד ,סַאטשלעדנַאמ סקַאמ .פָארּפ
 יו טרעדָאפעגפיוא טָאה דנַאלסּור ןיא עיצַאוינַאגרָא רעשיטסיגויצ
 װעיק ןײק סערדַא ןייז ףױא רעדלעגילקש יד ןעקיש ּוצ רעט)

 .יל עייג יד טגנַאלרעפ סָאד טָאה'ס יװ ,ָאנליװ ןייק טשינ ןּוא

 עשרַאװ ןיא ,וָאקרַאכ ןיא ןערָאװעג טלהעװעג זיא סָאװ ,גנו
 "תורדתסהה יניגמ, ןעמָאנ ן'טימ עיצַאזינַאגרָא ןַא ךיז טפַאש
 זיא ןוא ,פרעדנא ןּוא יקסװעשילרָאּפ םהרבא ןופ טרהיפעגנָא טרעוו סָאװ
 רעשיסור רעד ןעגעג ףמא7 ןייז ןיא ן'לצרעה .רד ןעפלעה וצ ןעסיוא

 .ָארּפ ףרַאש רָאג ןעמ טָאה לארשי ץרא ןיא ךיא  .עיצזָאּפָא
 יטלעוו יד, .ןעדָאטעמ ףמַאק ענייז ןּוא ןיקשיסּוא ןעגעג טריטסעט
 עשיטסינויצ ןּופ ןעטסעטָארּפ עגילהעצמוא ךָאװ עדעי טקורד
 .סינויצ יד ,רעװָאקרַאכ יד ןעגעג ןעליײטטלעװ עלַא ןיא תודּוגא
  ,גיהנמ ם'נופ טײז רעד ףיױא טלעטשעג ךיז ןעּבָאה ןעסַאמ עשיט
 ךלַאּב ךיז ןעּבָאה עיצױָאּפָא רעשיסור רעד ןופ רערהיפ יד
 זיױלּג ייז ןעריטנעזערּפער דנַאלסּור ןיא וליפא זַא ,טגייצרעּביא
 יי ,גנוגעװעּב רעד ןופ טּועימ םעגיילק ַא

 .ַאגעלעד יד ןעמוקעג ןיוװ ןייק זיא 1903 רעּבמעצעד ןיא
 טָאה לצרעה  .וָאקרַאכ ןיא ןערָאװעג טלהעװעג ויא סָאװ ,עיצ
 ףע םגה ,ןעטַאגעלעד יד לעיציפָא ןעמהענּוצפיוא טגָאזעגּפָא ךיז
 רעדילגטימ טימ סלַא ײז טימ ןעדער וצ ןעזעװעג םיּכסמ ןיא
 .רעפ רהעמ ךָאנ טָאה סָאד .טעטימָאקסנָאיצקַא ןעסיורג ןּופ-

 ץנערעפנָאק ַא ןעפורעג ןעּבָאד רעװָאקרַאכ יד ,עג87 יד טפרַאש

 עגידרעהירפ עלַא טגיטעטשעּב סָאה עכלעװ ,גרוּברעטעּפ ןייק
 .רעטײװ םּוצ עיציָאּפָא יד טרעדָאפעגפױא טָאה ןּוא ןעסולשעג
 יי א יי ,ףמַאק ןעגיד |

 ,טנעריצניא ןַא ןעמוקעגרָאפ ןירַאּפ ןיא ןיא ןעשיװצניא = }

9 



 . עג עכילטפַאשנעדײל יד טפרַאשרעפ רהעמ ךָאנ טָאה רעכלעװ
 19 םעד הנחמ רעֶשיטסיניִצ רעד ןיא ןעפמַאק ןּוא ןעצַאזנעג
 ףעשידיי-שיסּור ַא טָאה ,רעייפ"הּכונח ַא ףיוא ,19023 רעבמעצצד
 'ער ַא ןופ ןעסָאשעג לָאמ ײװצ ןַאבול ןעמָאנ ןטימ- טנעדוטס
 ,ץױדרָאג טױט ַא, :גידנעפור ,ץױדרָאנ סקַאמ ףיוא רעװלָאװ
 ןעגעגָאד ,ןעהעשעג טשיגרָאג יא ץױדרָאנ . *!רענַאקירּפַא םעד
 .טסעג עדנעזעװנָא יד ןּופ רעניא ןערָאװעג טעדנואוורעפ ןיא
 ,גנּוגְצרַמפֹוא עגידלַאװעג ַא ןעפורעגסױרַא טָאה טָאטגעטַא רעד
 יּבלָאה ַא זיא ןָאבּול ןא ,ןעזיװעגסױרַא דלַאּב ליפא ךיז טָאה'ס

 "עג ןענַעז זירָאּפ ןיא ןעסָאש יד רעּבָא ,רעקיטַאנַאפ רעגעגּושמ
 .טהְעְטַש ,גנוגעועג יד זַא ,ןעכײצנערָאװ רעטצעל רעֶד ןעזעװ
 | דנּורגּפָא םעד רַאפ

 רעדניק ענייז טימ לצרעה
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 ןעגנוהימעב עשיטַאמָאלּפיד עטצעל ס'לצרעה 4

 עשיטסינויצ.ךילרעניא ןופ רעײפ ַא ןיא גידנעהעטש

 יָאלּפידישיטילָאּפ ענייז ךישממ ךילדימרעגוא לצרעה זיא ,ןעפמָאק

 טימ ןעװהעלּפ ןופ ףירב ַא טמוקעּב רע ןעגנוהימעּב עשיטַאמ

 ָאניטנַאטסנָאק ןיא רָאדַאסַאּבמַא רעשיסור רעד וַא ,העידי רעד

 ייקרעט רעד טימ ןעדער ּוצ גנוײװנָא ןַא ןעטלַאהרעד טָאה לָאפ

 ץרא ןיא עיצַאזינָאלָאק רעשידי רעד ןעגעװ גגוריגער רעש

 ירעהסיורג םעד לצרעה טכּױעג סערגנָאק ן'כָאנ דלַאג ,לארשי

 ףליה ס'דנַאלשטײד ןעגעװ םיא טימ טדער ןיא ןעדַאּב ןופ גָאצ

 ,סעילּוגרַאמ .רד ךרּוד  .לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא םזינויצ ן'רַאּפ

 ירָאפניִא לצרעה טמוקעצ ץגערָאלפ ןיא רעניּבַאר.רעּבױא םעד

 הכולמ רעשינעילַאטיא רעד ןּופ גנולעטש רעד ןעגעװ סעיצַאמ |

 'םױא לצרעה טרעװ 1904 רַאונַאי 23 םעד  ,םוינויצ םעד יּבגִּל

 רָאטקיװ גיִנעק ןעשינעילַאטיא םייּב ץנעידיוא ןַא ףיוא ןעמּונעג

 -עג ַא ןיא טקירדעגסיױא רעירפ ךָאנ טָאה רעכלעװ ,פאונמע

 ןעשיטסינויצ ן'רַאפ עיטַאּפמיס ןייז סעילוגראמ ,רד טימ ךערפש

 ןוא רעטעדליגעג רהצְז ַא ,לשומ רעשינעילַאטיא רעד ,ןויער

 .ץלצרעה טימ טסומשעג העש ַא רעּביא טָאה שטנעמ רעכיירטסייג

 . יציצַאזילַאער יד ןעגעװ ןּוא קלָאפ ןעשידיי ןיפ עגַאל רעד ןעגעװ

 *ענסױרַא טָאה לאונמע רָאטקיװ ,םוינויצ ןופ ןעטייקכילגעמ

 עשיטסינויצ ןּוא עשידיי יד ןיא טײקנעװַאהעּב עסיװעג ַא ןעזיװ

 -נעריי ץרַאס עיטַאּפניס עפיט ןייז טכיירטשרעטנּוא רע ,םינינע

 .'לצרעה טימ ךילטפַאשטנײרפ רהעז ךיז טנעגעזעג ןוא םוט

 טָאה ינָאיטיט ֶמסיגימןרעסיוא ןעשיגעילַאטיא םעד ייַּב ךיוא
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 .ַאלוטסָאֿפ עשיטסינויצ יד רַאפ שינדנעטשרפפ ַא ַא ןענּופֶעג לצרעה
 . | | ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןעט

 טיי .גלָאפרע ןײק טַאהעג טשינ לצרעה טָאה ןעגעגַאד
 ןעמיקעגרָאפ ןיא ץנעידױא יד .ןעטנהעצ םעד סויּפ טספיופ
 הע זַא ,טספיוּפ םעד ןעטעּבעג טָאה לצרעה .רַאונַאי 25 םעד
 םעד ןעגעװ ןעקילָאטַאק יד ּוצ ַאקילקיצנע ןַא ןעּבעגסױרַא לָאז
 :ריטַאנ .םויניצ םעד יּבגל ןַאקיטַאװ םעד ןּופ סחי ןעװיטיזָאּפ
 .קַארַאכ רעלַאירָאטירעטסקע רעד ןערעװ טריטנַארַאג סע ,ךיל
 טָאה טסּפױּפ רעד ,לארשי ץרא ןיא תומוקמ עכילטסירק יד ןופ רעט
 ַאניטסעלַאּפ זַא ,ןייז םיּכסמ טשיג ןענָאק רימ' :סרעפטנעעג ףיורעד
 ןעלָאז ,ןעדיי יד ןּופ דנעה יד ןיא ןעיעװ ןעצעגעגרעּביא לָאז
 ןיוש זיא תישמ רעזנּוא ,ץחישמ רעייז ףיוא ןעטרַאװ ןעדיי יד
 וי .ןעדיי יד ּוצ ןערעהעג טשינ רָאט םילשּורי ,ןעמוקעג
 .ערטרעפ ןעטסכעה םעד ןעשיווצ גָאלַאיד רעגיזָאד רעד |

 חּכיאּב םעד ןּוא טכַאמ ןּוא הנומא רעשיליױטָאק רעד ןופ רעט
 -עטנַאסערעטניא יד וצ רעכיז טרעהעג המוא רעשידיי רעד ןּופ
 ירעפ רעד ,קייקיטעט רעשיטילָאּפ ס'לצרעה ןיא ןערָאזיּפע עטס

 ילַאה ַא ךוע'נַא טרעידעג טָאה סָאװ ,ץנעידױא רעד ןופ ףיול -
 ."רעכיּבגָאט, יד ןיא ןמרָאװעג ןעּבעגעגרעביא ןיִא העש עב
 גידנעגנערּב ,טספױּפ םעד ןעגייצרעּביא ּוצ ךיז טהימעּב לצרעה
 ןכילשטנעמ ןייז וצ גידנערילעפַא ןוא ןעטנעמּוגרַא ענעדישרעפ
 / ךָאד טהעג סע, ,רע טגָאז "רעטָאפ רעגילייה ,רעּבָא, .להיפעג
 / .רָאפניא טייז ריא יצ ,טשינ סייװ ךיא ,טכעלש רהעז ןעדיי יד
 ןעוומ רימ .םּוטנעדיי ןופ עגַאל רעגיד'ארומ רעד ןעגעװ טרימ
 רעד :!עטגיניפעג ןוא עט'פדורעג יד  רַאפ דנַאל ַא .ןעמוקעּב
 אקוד ןייז סָאד ןּומ סָאװרַאפ :םיא טְכָערּגרעטנוא טסּפרפ -

 .הימ ןעגנַאלרעפ םילשּורי טשינ, :טרעפטנע .לצרעח יד םילשורי
 תסח קספ+שזתט9 ,ן"נ, "!ַאניטסעלַאּפ דנַאל עכילטלעװ סָאד רָאנ
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 שירָאגעטַאק טלָאהרעדיװ "ןייז םיּככמ טשינ ףיוועד ןענָאק ריֿפ
 + רע זָא ,לצרעה טלהעצרעד רעכיּבגָאט ענ ײז ןיא ,טסּפױּפ רעד

 .עג טשינ טָאה רע סָאװ ,םעד טימ רע הצפ ַא ןעגנַאגעּב זיא

 לַאינָאמרעצ רעד טגנַאלרעפ סע יװ ,טסּפיוּפ ןּופ דנַאה יד טשוק
 זיא'ס .טמיטשעג טכעלש טספױּפ םעד טָאה סָאד ,ןַאקיטַאװ ןיא
 לצרעה רעדָאעט רעצלָאטש רעד זַא ,ןעהעטשרעפ ּוצ טכייל רעּבָא

 ,ּוט שרעדנַא טנָאקעג טשט טָאה
 .עג ּוצ לצועה ךיז טהימעּב ,ןיװ ןייק ןצמוקקירוצ ן'כָאנ

 רעשירַאגנּואישיכײרטסע רעד ןּופ .גנוציטשרעטנּוא יד  ןעניװ
 ינָאק ןיא העּפעה עסיװעג ַא טַאהצג 'טָאה עכלעװ  ,עיטַאמָאלּפיד
 יימיןרעסױא םיּב ןעמונעגפיוא טרעװ לצרעה .,לָאּפָאניטנַאטס

 יד םיא טרעלקרע ןוא יץ ס װ ָא כּו 7 ָא ג ףַארג רעטסינ
 לצרעה .ןעליצ עשיטסינויצ יד ןּוא קלָאפ ןעשיד" ןּופ עיצַאוטיס
 קלָאפ עשידײ סָאד זַא ,גידנענָאז ,טגײצרעּביא דלַאב םיא טָאה
 יד יװ ױזַא ,טײקיגנעהּבָאנּוא ןייז ּוצ םזינויצ ץכרוד טּבערטש

 טָאה ,קַאילָאּפ ַא ןעװעג ןיא רעכלעוו ,יקסװָאכולָאג ,ןעקַאילָאפ
 טָאה ןוא טריטּפעצקַא טַאַאטשנעדײ ַא ןעגעװ ןַאלּפ ס'לצרעה

 'ניא םעד ףױא םזיניצ םעד ןעציטשרעטנוא ּוצ ןעכָארּפשרעּפ
 רעד יװ  ,לָאּפָאניטנַאטסגָאק ןיא ןּוא םּורָאפ ןעלַאנָאיצַאנרעט
 טכַארטעג יקסוָאכּולָאג ךיױא טָאה ,'טאַאטשנעדײ, ןופ רעפעש
 רעד ןופ גנוזיל רעדל ןיא םהענרעפ ןעזעיזנַארג ַא ןעגעװ
 סע -- טרעלקרע ןלצרעה רע טָאה -- בוא ,עגַארפנעדײ
 ויא ָאט ,ןעדיי ןָאילימ סקעז ַא ןערירגימע ןענָאק טשינ ןצלעװ
 ריא טימ ךיז ןעלָאז תוכולמ עסיורג יד זַא ,יאדּכ טשינ ךַאז עצנַאג יד
 װ ,ןעמלעה ךילריטַאנ טעװ ןראגנוא.ךירטסע .,ןעגיטפעשעּב
 ןעמוק ףואד ויטאיציניא יד רעּבָא ,ךילגעמ רָאג ןיא'ס טײװ
 / ,דנַאלגנַע ןּופ

 רעשיטילָאפ רעד תבוט? ןעגנוהימעפ יד טיִמ גיסייצכיײלג

998 



 .טימ ןעגנולדנַאהרעפ יד ןעהעג ,לָאטָאניטנאטסנָאק ןיא עיצקַא
 א ןופ ןַאלּפ רעד .ַאדנַאגוא ןעגעװ גנוריגער רעשילגנע רעד
 .ףױא ןעפָארטעגנָא טָאה ַאקירפַאיחרזמ ןיא עיצַאזינָאלָאק רעשידיי
 ףוס טקּורד "סמיט, רענָאדנָאל רעד .ןעגנורעטש ענעדישרעפ
 . יגנע יד ןּופ ןעמּוקעגנָא ןיא עכלעו ,עשעפעד א 1903 טסוגױא
 . רהעז טרעװ סע רעכלעװ ןיא ,ַאדנַאגּוא ןיא ןעטסינָאלָאק עשיל
 .ינואועננוא, ןופ גנורעדנַאװנײא רעד ןעגעג טריטסעטָארּפ ףרַאש
 .עגגָא ךייז טָאה גנּונײמ עכילטנעפע יד ,"ןעטנעמעלע ענעש
 ןוא ןינע-ַאדנַאגוא ןעצנַאג ן'טימ. ןעריסערעטניארעפי ּוצ ןעּבַיוה
 .ַאטוּפעד עכיירסולפנייא ןעטערטעגפיױא ןענעז טנעמַאלרַאּפ ןיא
 רלֲאֹּב .עיצַאזינָאלָאקױעדי ַא ןופ טקעיָארּפ םעד ןעגעג ןעט)

 רעקרַאטש רעד ןעגעװ תועידי גנוריגער עשילגנע יד טמיקעּב
 רעשיטסינויצ רעד ןיא טריינַאגרָא ךיז טָאה סָאװ ,עיציזָאּפָא

 .ױָאד םעד ןעצונסיוא ןכל ליו יז .ַאדנַאגוא ןעגעג גנוגעװעּב
 . ײָאנ ןיא .קסע ןעצנַאג ןופ ןערעװ ּוצ רּוטּפ ידכּב ,טקַאפ ןעג
 ,ן'גרעּבנירג עידומ גנוריגער עשילגנע יד ןיא 1902 רעּבמעװ

 עיציזָאּפָא רעשיטסינוצ רעד ןּופ טפַאשרענגעג רעד ּבילוצ זַא
  ןגרעּבנירג ךרוד טזָאל לצרעה .טקעיָארּפ ריא קירוצ יז טהיצ:

 םעד ןּופ גנורהיפכוד יד סיואכרּוד טגנַאלרעפ רע זַא ,ןרעפטנע
 ןּוא ןעגנולדנַאהרעפ עגנַאל ךָאנ .טקעיָארּפ םענעגָאלשעגרָאפ

 יעֹּב וצ ןעגנולעג ףוס לּכ ףוס ץגרעבנירג זיא ןעצנעװרעטניא
 עירָאטירעט ַא ףױא רעטרַאשט ןימ ַא 1904 רַאונַאי ןיא ןעמוק

 רעבלעזרעד ןעועװעג טשינ רעּבָא זיאס  .ַאקירפאיחרזמ ןוא .
 .ער עשילגנע יד ,ןעכָארּפשרעּפ רעהירפ טָאה'מ ןעכלעװ ,חטש
 יָאלשעגרָאּפ רעהירפ רעד זַא ,דירסױא ןָא טַאהעג טָאה גנּוריג
 .יעּב ןױש ןיא עינילנהַאּב רעשינַאקירפַא רעד ייּב הטש רעגעג
 יעגרעּביא עיצַאינָאלָאק רעשידיי רעד רַאפי טָאה יז ןּוא ,טצעז
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 ייא יד ןּופ ןעגעלעג טײװ זיא עכלעװ  ,עירָאטירעט ַא ןעּבעג

 | ,םיבּושי עשיאעּפָאר
 .ָאלּפיד עיינ ןעגעװ 1904 גנילהירפ ןיא טרעלק .לצרעה

 ,ןָאדנָאל ןיא ײס ןּוא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ייס ,טירש עשיטַאמ -

 עכלעװ ,עגָאל ַא ןעפַאשעג םיא ייּב ךיו טָאה גנילצולּפ רעּבָא
 ,רענעלּפ ענייז עלַא וצ טכָאמעג ףוס ַא טָאה

 (רעעב .פ ןופ) טסויב סילצרעה



 ַאדנַאנוא ןוא ןויצ ןעשיווצ 5

 .עװעּב עשיטסינויצ יד זיא סערגנָאק ןעטסקעז םָעֹד טײז + -
 ןוא ןויצ ןעשיװצ עגַאל רעכילרהעפעג ַא ןיא טמעלקעגניירָא גנוג
 ּוצ טתימעּב ךיז ןעּבָאה גנּוטכיר ןייז ןוא גיהנמ רעד .ַאדנַאגוא
 יד ןעשיװצ ןעפַאשעג ךיו טָאה סָאװ ,םוהּת םעד ןעטישרעפ
 רעד רעּבָא ,ןעטסיניצ-טַאַאטש עשיטילָאּפ יד ןּוא ןויציינויצ

 .סיוא םּוצ רהעמצלַא זיא ןּוא טפרַאשרעפ רדסּכ ךיז טָאה ץַאזנעגעג -
 עדייּב ייּב גנּורעטיּברעס רעכילטפַאשנעדייל ַא ןיא ןעמּוקעג קורד
 זיּב (סערגנָאק רעטסקעז) 1903 טסוגױא ןּופ רהָאי סָאד .םידוצ
 רעד ןּופ הפּוקּת עשיגַארט ַא ֹויא (טיױט ס'לצרעה) 1904 ילוי
 געװסיוא ןַא גידנעכוז ,רעװש ךיז טלעגנַאר עכלעװ ,גנּוגעװעּב
 יי י .ַאדנַאגּוא ןּוא ןויצ ןעשיװצ

 ָארּפ םעד ןעגעװ רָאפ טמוק סָאװ ,קימעלָאּפ רעד ןיא |
 צשיאצרּבעה ךס ַא לײטנָא ןַא ךיוא ןעמהענ ,ַאדנַאגוא-ןויצ םעלּב
 סָאװ ,ןיא טנַאסערעטניא .רעקנעד ןוא רעביירש עֶשיִדיײ ןוא
 .ץגסױרַא ךיז טָאה הרוהי-ןּב טסַאיױוטנע רעגיד'לארשי ץרא רעד
 רעביירש ערעדנַא ןיא םולגנעיליל תעשּב ,ַאדנַאגוא רַאפ טגָאז
 .ינויצ ןופ טקגיפדנַאטש םעד ןעטצרטרעפ ןעּבָאה דגָאלסור ןיא
 .עג עגַארפ רעגיזָאד רעד ןיא ךיוא טָאה וָאלָאקָאס םוחנ .ןויצ
 טול ."הריפצה, ןיא טריגַאּפָארֿפ רע .ןעכלעװ ,געװלעטימ ַא ןענופ
 בױא ןּוא ,ןעשרָאפסױא ןעזָאל ַאדנַאגיא ןעמ ףרַאד ,גנוניימ ןייז
 .יטסינויצ יד לָאז ,עיצַאזינָאלָאק ַא רַאפ ןעגיוט טעװ דנַאל סָאד
 . . .א"קי רעד ןעּבעגרעגיא ךַאז יד עיצַאזינַאגרָא עש

 טימ "קי רעד וצ טעדגעװעג יקַאט ךי טָאה לצרעה
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 1 נ"ת ןופ ןעטייצ עײל ַא יד ןיא לָאמַא יוו)

 עובלג גרַאב םע ד ףיוא
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 יַאױנַאגוא רעד ןיא ןצגיליטעּב ךיז לָאז יז זַא ,גַאלשרָאפ םעד
 יד זַא ,יאנתב ןעזעװעג םיפסמ ןיא א" קי יד  ,עיצידעפסקצ
 ןעשיּפָארטנַאליפ -ןייר ַא ןעגָארפ טעװ עיצַאוינָטלָאק עגיטמנוקוצ
 ןיײז םיּכסמ טנָאקעג טשיג רעדיװ טָאה םעד ףיֹוא ,רעטקַארַאכ
 .יד ןערָאװעג ךילנעמנּוא לָאמסָאד ךיוא זיִא יױזַא ןוא לצרעה
 ןָא טבױה 1904 גנילהירפ ןיא .א'קי רעד טימ טעגרַאנעמַאזוצ
 ..ַאדנַאגּוא ןייק עיצידעּפקע יד ןעריזינַאגרָא וצ שיגרענע לצרֶעה

 -ִא גיט ס ע ? ַא 8 יד לײװרעד טעּברַא ויטקַא רהעז
 ןעטסקעז ן'פיוא ןערָאװעג טלהעװעג זיא סָאװ ,ע יס ימָאק
 ןיא ןטעּברַא-סגנוכוזרעטנוא עגיטכיװ ךרּוד טרה'פ יז .סערגנָאק
 רעד ןיא ןעטַאטלזער יד ןעגעװ טריטרָאפניא ןוא לארשי ץרא
 טייז טניישרע סָאװ ,ידנַא 7 יי ג ט ל ַא, ספירשטייצ רעײג

 / .ַאניטסעלַאּפ, לַאנרושז םעד ןּופ ךשמה ַא סלַא 1904 רַאונַאי
 לצרעה .(גיסָאנ ןּוא שטירט ןּופ 1902 רהָאי ןיא טעדנירגעג)
 .טלַאה ןּוא עיסימָאק רעד ןופ ןטעּברַא יד טימ ךיז טריסערעטניא
 . רעמײהנעּפָא ,פָארט ןוא גרוּברַאװ ,ּפָארּפ טימ ןעצנצרעטנָאק ּפָא

 .גַאגוא ןּוא ןויצ ןעשיװצ ץַאזנעגעג םעד ןופ ןעכייצ ןיא |
 עכלעװ ,ןערהָאפנעמַאזוצ:סעדנַאל עשיטסינויצ יד ןעהעטש ַאד
 ןופ גָאטײטרַאּפ רעד ,1904--1903 רהָאי ןיא ןצמוקעגרָאפ ןעגעז
 -לָאזער עדנעצגלָאפ ןעמונעגנָא טָאה ןעטסיניצ עש טייד יד
 יעֹּב ףרַאד גנוריגער רעשילגנע רעד ןּופ עטרעּפָא יד, :עיצ
 יויצ םנּופ גלָאפרע רעשיטילָאּפ רעסיורג ַא סלָא ןערעװ טכַארט
 | ,לארשי ץרא טּבײלּב ןּוא ןיא ליצ רעזנּוא יװ יװַא ,רעּבָא .םוינ

 .תוכייש םוש ןייק ַאקירּפַא"חרזמ ןיא עיצַאינַאלָאק יד טָאה ָאט
 "ןעגנּוּבערטשעּב ערעזנּוא טימ ןוא סםַאוגָארּפ רעזנוא טימ טשינ
 ,טקעיֶארּפ רעד טנידרעמ עיצקַאספליה עשיּפָארטנַאלימ-ןייר סלַאו

 .ערג ערעזנוא ןעמדיװ םיא ןעלָאז רימ זַא ,טייקיטכיוו ןייז ּבילוצ
 יַאדנַאגוא ןּופ גנורהימסיוא יד רעגָא .טײקמַאזקרעמפיוא עטס
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 רנעה יד ןיא ןעגיל ןומ - ךילגעמ ללכּב ןיא יז בוא ,טקעיַארּפ
 .רעפ סלַא םזינויצ רעד ,ןעטפַאשלעזעג-עיצַאזינָאלָאק עשידיי ןופ
 .עג עגיזָאד יד ןּוא גגוריגער רעשילגנע רעד ןעשיװצ רעלטימ
 רעד ןּופ רעטקַארַאכ ןעלַאנָאיצַאנ םעד ןערעכיו זּומ ןעטפַאשלעז
 ךיז ןעלעװ ןעטפַאשלעזעג.עיצַאזינַאלָאק יד בוא  .עיצַאזינָאלַאק
 .ינגיוער ללכב ןעמ ףרַאד ןַאר ,טעּברַאטימ רעייז ןופ ןעגָאזּפָא
 | .'טקעיֶארַּפ ןּופ ןער
 ןעטסינויצ עשטייד יד ןופ רהָאטנעמַאווצ ן'טימ גיטייצכיילג :
 עשיר, יד ןופ גָאטײטרַאּפ רעד עק ָארק ןיא רָאּפ טמוק
 יגיטכיװ יד ןּופ ענייא ,"עטלעטשעגנָאסלעדנַאה ןּוא .רעטעּברַא
 .עפנָאק רעגיזָאד רעד ףיוא זיא ,ַאדנַאגוא רעסיוא ,ןעגַארּפ עטס
 ,םילַאיצָאס םעד יּבגל םזינויצ ןּופ סחי רעד ןעזעװעג ץנער
 ,ס ָא ר ג } ת נ עגַארּפ רעגיזָאד רעד ןעגעװ טָאה טרירעפער
 .ָארֿפ םעד ןעפַאשעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעועט טרילּומרָאפ טָאה רע
 ןיא סָאד ,גנוגעװעּביװיצילעופ רעד ןופ דֹוסי ןעשיטַאמַארג

 :טּכױה יירד ףיוא טריזַאּב טָאה סָאװ ,גנּואױשנַא-טלעװ ַא ןעזעוועג -

 רַאפ ףמַאק ןוא עיטַארקָאמעד ,סַארגָארּפ רעלעזַאּב :ןעפיצנירּפ
 ,סערגָארּפ ןעלַאיצָאס
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 ןויצ-ינויצ יד םימ ךַאמּפָאםולש רעניוו רעד 6

 .יצ רעטגירקעצ רעד םּורַא ךיז ןעּבָאה ןעלַאקַאש יד יװ
 .טימ ןּוא םיאנוש ןּוא רענגעג עלַא טלעמַאזרעפ הנחמ רעטסינ
 'םיוא ,"םוינויצ ןופ ףוס, םעד טרַאװרעד יז ןעּבָאה דלּודעגמוא

 ןעטסיניצייטנַא ןּוא ןערָאטַאלימיסַא ענעדישרעמ ןצנעז לָאטנייא
 ץלצרעה .רד ןיפ ןעּבָאװ יײז ןּוא ןויצ ןופ רעּבָאהביל ןערָאװעג
 .עג ןיא סָאװ ,הֹלֹוָע יד טנהָאמעג ןעטסינויצ עשיטילָאּפ יד ןּוא
 .סינויצ ענעזעװעג עכנַאמ ךיוא .ַאדנַאגּוא ּבילוצ ןויצ ןעהעש
 ינעזורעפ ֿבילּוצ הנחמ רעד ןופ קעװַא ןענעז עכלעװ ,רעוט עשיט
 דזַא ,ןעטלַאהעג ןעּבָאה ,םימעט עלעדײא טשינ טעָא ןּוא ,עכיל

 .רד םימ ךיז ןענכערּוצּפָא רשוּכה תעש יד ןעמּוקעג ןזיא טציִא
 ּוצ ןעסָאלשעּב טָאה גיהנמ רעד רעּבָא .גנוטייל ןייז ןּוא ן'לצרעה)
 ײלַארָאמעד רעכלעװ ,ףמַאק ןעכילרעניא םעד ֹוצ ףוס ַא ןעכַאמ
 ןצהייר ענעסָאלשעג יד טנעפע ןּוא הנהמ עשיטסינויצ יד טריז
 רַאפ טרעלקרע רע .ןעטנַאגירטניא ןּוא םיאנוש ענעדישרעפ רַאס
  ןענָאורעּפ עסיװעג, :טייקכילטנעפע רעשיטסינויצ רעצנַאג רעד
 ,השורי יד ןעמהענוצרעביא טייצ רעייז ןעמוקעג זיא'ס וַא ,ןעניימ

 .יד ןעלעװ ייז ,תועט ןצסיורג ַא ןעּבָאה םישרוי עגיזָאד יד רעֶּבָא
 *!ןעמּוקעּב טשינ הֶׁשּורי

 יניא לצרעה טָאה 1904 לירפַא 11 םעד ףיִא
 יד .,טעטימָאקסנָאיצקָא ןעסיורג ןּופ גנוציז יד ןיװ ןייק ןעמּורעּב
 .עג גנונַאּפש רעטסערג רעד טימ טָאה הנחמ עשיטְסינויַצ עצנַאג
 טָאה סָאװ ,גנוציז רעגיזָאד רעד ןּוט "ןעטַאטלּזער יד ףיוא טרַאװ
 יד .םוינויצ ןופ לרוגיטפנוקוצ םעד ןפגעװ ןעדיישטַנְצ טֵמְרָאדִעַג
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 .קרעװ םעד טהָארועג טָאה גנוטכינרעפ ןוא גנוטלַאטש ןּופ הנפס
 ינָאק רעלעזַאב ןעטשרע םעד ףיוא ןערָאװעג ןעצַאשעג זיא סָאװ
 ןיד ןעיונעג ַא ןעּבעגעגּמָא ךיז ןעּבָאה םעד ןעגעװ .סערג
 עדייצ יב .רעגָאז"ןינ יד ייס ןּוא רעגָאויָאי יד ייס ןוּבשחו
 ן;װעטַאר ּוצ ןעליו רעטסעּב רעד ןעזעװעג ןַאהרעּפ ןיא םידדצי

 .רע יד ,טעפש ּוצ טשינ ךָאנ זיא'ס ןמז לַּכ ,עיצַאינַאגרָא יד
 םעד טקרַאטשרעּפ ןעּבָאה םישדח עטצעל יד ןופ ןעגנווהַאפ
 גיהנמ ריא ןּוא טייהרהעמ יד ,ןרעגַאל עדייּב ייּב גנאלרעפ-םולש

 ןצטסינויצ עשיסור יד ןופ עּבילןויצ יד זַא ,ןעהעזעג ןעּבָאה -
 בוא ,גנוגעװעּב יד ןעטלַאּפש ּוצ ףוס לּכ ףוס ןעגניווצ ייז טעװ -

 יד ,טייהרעדנימ יד ןּוא ,ןעמיקכרוד טשינ יז טימ טצװ'מ בוא
 יד זַא ,טגיײצרעּביא ,וָאקרַאכ ךָאנ ,רעדיװ ךיז ןעבָאה ןויצ-ינויצ

 יַאמ יד ןעסיירוצטימ תלוכיּב ןיא גיהנמ ןּופ עיטסעגּוס עגיטכעמ
 ןיײק טַאהעג טשינ ןעּבָאה ייז ןּוא ,ַאדנַאגוא ןייק וליפא ןעס
 .רָאנימ סלַא יז ןוס סָאװ ,ףמַאק ַא ןעפרַאשרעפ וצ ץשח
 ימֹונֹׁש יד .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ץּוחמ ןעלעטש טעט
 עג רָאנ טָאה'מ ,ענײמעגלַא ןַא ןעועװעג ָאזלַא ןיא .גנומיטש
  ןוא .,ןויצ ןוא ַאדנַאגוא ןעשיוצ געװלעטימ ַא ןענופעג טפרַאד

 א טימ .ןעכַאז עטכײל יד ןופ טשינ ןעועװעג יקַאט ןיא סָאד
 טָאה תוירחא רעשיטסיניצ ןּוא להיפעגטקַאט ןעסיורג
 . .געװיסימָארּפמָאק ןעגיזָאד םעד ןענופעג ּוצ טהימעּב לצרעה ךיז
 'טפָא ןוא עשימרוטש ךָאֹנ ןעגנולעג סָאד םיא זיא ףוס לֹּכ ףוס
 ףניפ ךשמּב טרעיודעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעגנולדנַאהרעפ עשיטַאמַארד
 בי | ,טכענ ןּוא געט

 .ףערהיפ עלַא ןעמוקעג ןענעז סע רעכלעװ ּוצ ,גנוציז יד
 .ץלצרעה ךרוד ןערָאװעג טנפעעג ןיא עיציזָאּפָא רעשיסור רעד ןופ
 'םענעּברָאטשרעּפ דָארג םעד רַאפ עדערקנעדעג רעמירַאװ ַא טימ
 'טרעלקרע .ןַאד ,טימסדלָאג לענָאלָאק טָאירטַאּפ ןעשיטסינויצ
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 ינָא עכילנעזרעפ יד ץָארט ,ןעטָאלשכנע ךימ ּבָאד ךא :לצ רע ה
 יעװ ךייא טימ ןעדער ּוצ ,גנוטײל ןיימ ןּוא רימ ןעגצג ןעפירג
 ןעסַאמ עשיטסינויצ יד ייּב זַא ,עלַא ןעסײװ רימ .םולש ןעג
 םעד ןעגעװ גנוגיהורנואצּב ןּוא גרָאז עסיורג ַא טציא טשרעה

 יד ןעגעװ ןעסעגרעפ ןכ2 ליװ ךיא  ,גנוגעװעּב רעד ןופ לרוג

 ןעליסרע טלָאז ריא זַא ,טציא ךיז טלעדנַאה סע ,תולוצ עכילנעזרעפ
 עלַאנעל יד יּבגל ןּוא עיצַאזינַאגרָא רעד יּבגל טכילכ רעײא
 עג זנוא טָאה גנּויגעֶר עשיסור יד .סערגנָאק ןּופ ןעסולשעּב
 ריִמ ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ףליה ןעגעװ ןעגנוכערּפערעּפ ןעּבע
 רעד טימ ןעגנולדנַאהרעפ יד ןעלעװ טציא וִַט ,ןעפָצה ןעגָאק

 ,טעד גילּוצ רעּבָא ,גלָאפרע רהעמ ןעּבָאה גנוריגער רעשיקרעט
 .ידנַאלגנע ןּופ ךיז ןעגָאזוצּפָא טכער ןייק טשינ רימ ןעּבָאה
 סע ליװ יצ ,קלָאפ סָאד רעהיומ גידנעגערפ טשינ ,עיציזָאּכָארּפ
 טשינג ךיא לעװ גָאלטָאפיַאדנַאגוא ןעגיזָאז םעד .סשינ רעדָא
 ךיא רָאנ ,יליזַא.טכַאנ, טרָאװ ןעטפמעקעּב טּפָא םעד טימ ןעפור
 ןָאק רעכלעװ ,ךיא ."טיורּב קיטש, ַא זיא סָאד זַא ,ןעגָאז לעװ
 ןיק טשינ ּבָאה ,ןעכוק קיטש ַא ףױא ןעגױלרעד רשפא ךיז

 ,עמירָא יד רַאמ ןעּבעגעג טרעװ סָאװ ,טיורצ קיטש סָאד טכער
 ףרַאד רעדָא טשינ סע ליװ ךיא סָאװ ,םעד ביִלּוצ זיולּב ןעמרַאװוצּפָא
 .ייגעב ןּוא טקיצטנע ןייז רשפא לעװ ךיאי .ןעּבָאה טשינ סע
 .יילּב רעגנוה ןּוא טיונ ןיא גידנעייז ,וליּפא ,טעוװ'מ ןעװ ,טרעטס
 סָאד טשינ ןעליװ רימ ,ןיג ;ןעגָאז ןּוא טסילַאעדיא ְןַא ןעּג
 עגַארּפ עגיזָאד יד לּכ םדֹוק ןומ ךיא רעּבָא !טױרּב עגיזָאד
 גנונייצרעביא ןיײמ ןעזעֹװעג זיא סָאד .קלָאפ ץרַאפ ןעלעטש
 טָאה סערגנָאק ןופ ףױלרעפ רעד .ןעבײלּב סע טעװ ױזַא ןוא
 זיא טעֶטירָאגימ ַא סָאװ ,םעד ּבילוצ טשינ טרטטישרעד ףיט ךימ
 ּבָצה ךיא לײװ ,רַאפרעד רָאנ ,לַאז ןּופ יטַארטסנָאמעד סױרַא
 עג ןעמ טָאה טעּברַאנעמַאװצ רעגנַאל ַאזַא ךָאנ זַא ,ןעהעזעג
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 ינָאק ץכָאנ דלַאּב ,ןויצ וצ טפַאשייוט ןיימ ןיא ןעלפייווצ טנָאק
 'רעש רהעז ןיא סָאװ ,עיצַאטינַא ןַא ןטבױהעגנָא ךיז טָאה סערג
 ּוצ טהימעּב ךיז ּבָאה ךיא גנוגעװעב רעד רַאּפ ןעזעװעג ךיל
 ,לארשי ץרא רַאפ רעטײװ טעּברַא ךיא זַא ,טלַא ןעגייצרעּביא
 ןיקסװָאקלעּב .רד ןעטעּברעפ רימ וצ ךיא ּבָאה קעװצ םעד ּוצ
 ןעזיװעב סָאװ ,ןעטנעמּוקָאד יד טנעײלעגרָאפ םיא גָאה ןוא
 .רַאכ ןיא ץנערעפנָאק יד ןעמּוקעגרָאפ זיא םעדצָארט ןּוא .סָאד
 "יד ןעמהענּוצנָא ץנעטעּפמָאק יד טַאהעג טשינ טָאה סָאװ ,וָאק
 ןטעּברַא ריפ .ןעמונעגנָא רעדײל טָאה יז עכלעװ ,ןעסולשעּב

 עּביִל ןענרעל טשינ ךימ ףרַאד'מ ןּוא לארשי ץרא רַאפ עלַא
 ,עיצַאזינַאגרָא רעזנּוא ןיא טײהנײא יד ןעליװ רימ .ןויִצ ּוצ
 .נָאק יד רַאפ טקעּפסער רעד לּכימדֹוק גיטיונ ןיא ּוצרעד רעּבָא
 - ,ןעסולשעּביסערג

 טמהענ גנורעלקרע ס'לצרעה רעּביא עיסוקסיד רעד ןיא

 רעכלעװ ,ןיקשיסּוא ,מ ,מ טרָאװ םָאד רעטשרע רעד
 "ָאי, טימ טמיטשעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעטַאגעלעד 295 יד :טגָאז
 .רעפ סולשעּב רעגיזָאד רעד  .טגיצרעּביא טשינ ךימ ןעּבָאה
 רעד ןּופ דוסי םעד ןעגעג זיא רע לייװ ,טשינ ךימ טעטְכילּפ
 .ירפאיחרזמ רעד .סַארגָארּפ רעלעַאּב םעד ןעגעג ,גנוגעוועּב
 לצרעה ,רעלהעפ רעגידלַאװעג ַא ןעװעג ןיא טְקעיִארַּפ רעשינַאק
 בױא .רעלהעפ עסױרג ךױא רע טָאה ,שטנעמ רעסיורג ַא ןיא
 טשינ סעהגנָאק ןעטנעּביז םּוצ זיּב טעװ טקעיָארּפיַאדנַאגּוא רעד
 ןעמַאוּוצ ןענָאק טשינ רימ ןעלעװ ,גנונדרָאגָאט רעד ןּופ ּפָארַא
 זַא ,ךילגעמ יאס :ןײט ש נר עב .ןה ּכ .רד .ןעּבײלּב
 ןלצרעה ,רד טימ רָאנ ,ונוא טימ ןעהעג טשינ טעװ קלָאפ סָאד
 ריפ ,ןירַא םוניהיג ןיא וליפא טיורב ּבילוצ טהעג ץלָאפ סָאד
 ןעװיטימירּפ ןעגיזָאד םעד רעּביא ןעהעטש רצכעה רעגָא ןעזומ
 גיטיונ טשינ זיא ץלָאפ ןעשידי םעד רַאּפ .טקניטסניא:טיורּב
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 .ךיתע םעד רַאפ ןינּב רערעכיז ַא רָאנ ,גנוטער עלַאטנעמָאמ ַא
 םעד ףױא בורל ןעהעטש ַאּפָאװיא-ברעמ ןיא ןעטסינויצ יד
 ,םולש םעד ןעּבָאה ןעפרַאד רימ ,טיּפָארטנַאליפ ןוֿפ טקנוּפדנַאטש
 .עװעּב יד טעװ ,ןעהיצקירוצ ךיז טעװ לצרצה .רד ןעװ לײװ
 רימ ןעװ ,ןערילרעפ ךיוא רעּבָא טעװ יז ,ןערילרעפ ךס ַא גנוג
 :םַאטשלעדנַאמ סקַאמ .פָאר8פ .ןעהיצקירוצ ךיז ןעלעוו
 רעּבָא ,גינעװ וצ טעּברַא ךיא זַא ,ןעפרואװרָאּפ רדימ טכָאמ'מ
 עדנעיירש ַא ויא  ,עיציזָאּפָא רעד ןופ םירבה ,טעּברַא רצייא
 ןעליװ םעד ןעגעג ןערהָאפעג ריא טנעז טָא ,עדנרעטשעצ ןוא
 ,סרומַאלּב זנוא טָאה ריא ןּוא זירַאּפ ןייק טעטימָאקסנָאיצקַא ןופ
 .ַא ץלצרעה יבגל ךיז "יא טּבױלרע ןערַאלוקריצ ערעײא ןיא
 .װ ד א .השוב ןּוא הפרח ַא ךײא רַאפ ויא רעכלעװ ,ןָאהט
 "עיסּוקסיד ַא רָאפ ָאד טמוק סָאװ וצ :יקסװָאנישַאי
 .עד ּוצ עּבַאגפױא :ד טשינ ָאד ןעּבָאה רימ ?ַאדנַאגוא ןענעװ
 םנּופ טיקיטכיר-טשינ רעדָא טיײקיטכיר רעד ןעגעװ ןעריטַאּב
 ןיא ןעריזלַאער טציא םיא ןעפרַאד רימ .סולשעגיסערגנָאק
 ןעּבָאה ןעגנּוהָארד ןיק רַאפ .ןעדער ָאד ןעמ ןומ םעד ןעגעװ
 :םפד ןעפרַאװרעטנּוא ךיא טוומ ריא  .ארומ ןייק טשינ רימ
 ןעפרַאװרעטנּוא ןעזומ ךיוא ךיז ןעלעװ רימ ,סערגנָאק ןעטסקעז
 ךעליו עלַא :יקסװָאקלעּב .ג פָארּפ .ןעטנעּביז םעד
 ןצסױא זױלּב זיא ץנערעפנָאק רעדָאקרַאכ יד ךיוא ,םולש רימ
 .עגָאל רעגיטציא רעד ןופ געװסױא ןַא ןענופעג ּוצ ןעזעװעג
 רימ טָאה לצרעה סָאװ ,סָאד ןעּבעגעגרעּביא וָאקרַאכ ןיא ּבָאה ךיא
 .עג ונּוא ןיא ווָאקרַאכ ןיא :םיוּבנעז ָאר .װד ַא .טגָאזעג
 עלַא ןעגעװ לארשי ץרא :ּפיצנירּפדנורג םעד ןעגעװ ןעגנַאג
  ,טייהרהעמ רעד ןעפרַאװרעטנוא ךיז רימ ןעלעװ ןעכַאז ערעדנַא
 .סולשעפ רעד וַא ,ןעטלַאה - ןיקשיסוא ץיח ַא -- עלַא רימ
  טרהימעגסיוא ןופ ַאדנַאגוא ןייק עיצידעפסקע ןַא ןעקיש ןענעה
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 ןענעז סָאד .עיכַאזינָאלָאק טשינ ןיא עיצידעּפסקע רעּבָא .ןערעװ

 ײנָאלָאק וצ ןעּבױהנָא סעװ ריא בוא ,ןעכַאז ערעדנוזעּב ייווצ

 ,ױעהעגרעדנַאנַאפ ןעגעװ ערעזנּוא ךיז ןעזומ ָאט ,אדנַאגוא ןעריז

 ואוװ .עגַארפיטױרּב ןײז טשינ ןיא םוייצ :ןיקנײש .מ

 ץרא ןיא טעטימָאקסנָאיצקַא ןּופ טעצרַא עשיטקַארּפ יד זיא

 ,םולש ןצליװ רימ ךױא :ןַא מע דירפ .ַא .רד !לארשי

 ןעטסינויצ ןענעז רימ ןזַא ,תונעט ןײק טימ טשינ טמוק רעּבָא

 .עטּוג עכלעזַָא ןענעז דנַאלשטײד ןּופ רימ ,עּפָארטנַאליפ ּביִלּוצ

 דנַאלשטייד ןיא רערעװש זיא'ס ,דנַאלסּוו ןופ ריא יװ ,ןעטסינויצ

 עצנַאג יד טרימַאלּב ריא .ןיא ײּב יװ ,טסינויצ ַא ןייז ּוצ
 רע לײװ ,ן'לצרעה םוטָאמיטלוא ןַא טלעטש ריא  .גנוגעװעּב

 יפָארַא !ריא טליװ סָאװ ,סערגנָאק ןופ סולשעב ַא סיוא םסהריפ

 *עטשקעװַא טרָא ןייז ףיױא ריא טעװ ןעמעװ !?ןלצרעה ןעפרַאװ

 !עיִצַאינַאגרָא יד טשינ טכערּבעצ !ןע'ניקשיסוא רשפא ,ןעל

 .טױרב ןוא םולש ליװ קלָאפ סָאד :יקסלעי ,רד רעֶניִגַאר

 "ַארפ יד ,םולש רַאפ רימ ןענעז עלַא :ןהָאוּבָאזַאי .װ .רד

 {ןעגנּוגנידעב עכלעװ ףױא ,םולש ַא רַאפ סָאװ ,רָאנ זיא עג

 .עדיא ןעמַאזניימעג ַא טָאה'מ בוא ,טיקינייא ןַא ןייז רָאנ ןָאק'ס

 רנַאלסור ןיא .עגַארפיטױורּב יד ןעזײל טשינ טעװ ַאדנַאגּוא לא

 טפערטעּב סקַאװּוצ רעכילרהעי רעד ,ןעדיײי ןָאילימ 6 ןעניואוו

 ַאַא ףױא ןענעכער ןעמ ןָאק יצ .תושפנ טנעזיױט 150 רעּביא

 - םולש טליװ ריא גױא !ַאדנַאגוא ןייק עיצַארגימע רעכילרהעי

 ּבָאה ךיא :שטיװָאניּבַאר ברה  .ןויצ ּוצ קירוצ טמּוק ָאט

 .ריטפעצקָא ךיא לײװ טשינ ,ָאי טימ טמיטשעג סערגנָאק ןפיוא

 ּוצרעד ןצּבעג רָאנ ןעמרַאד רימ .ָאדנַאגוא ןיא עיצַאזינָאלָאק יד

 ,עיסימָאקסגנוכּורעטנוא יד ןעקיש ןעלעװ רימ ,ויטָאיציניא יד

 ףל ָא דָא .ןערהיפכרוד ערעדנַא ןעלָאז אפוג עיצַאזינָאלָאק יד רעכָא
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 .ייז ֹוצ ידכב ,עיצילַאג ןופ ןעמוקעג ןענעז ריפט ;1נַאטש
 רעד ןופ טייהנייא יד ןצװעטַאר ּוצ ןסואה הוג ןוא רעלטימרעפ
 שיאידיא ייס ןיא אדנַאגוא ןיא עיצַאינָאלָאק יד .גנוגעװעּב
 סערגנָאק רעד ,ןמו לֹּכ .רַאּבמהעננָא םשינ שיטקַארּפ ײס ןוא
 ןעגעג ןעפמעק ךיא לעװ ,ַאדנַאגּוא ןעגצו ןעסילשעּב טשינ טעװ
 ,סערגנָאק ןפױא ןעמהעננָא סולשעב ַאוַא ןעמ טעװ .ַאדנַאגוא
 .רעטנוא ךיז ןזומ טסינויצ רעטרינילפיצסיד סלַא ךיא לעװ אט
 ײרפ ךיא :װָאנע 5ש ט .י ,רד ,סולשעפ םעד ןעפרַאװ
 .םזינויצ ןעשיּפָארטנַאליפ םעד טנעקייל ןַאמדירפ ,רד סָאװ ,ךיז
 ארוֿפ ןייק טשינ ּבָאה ךיא ,ציוליא עשלַאפ ַא ןיא ַאדנַאגוא

 יז טגנערּב לײװרעד רעבָא !ןעדניװשרעפ טעװ יז ,ריא רָאפ
 ךלעג ןעלמַאז טשינ ליװ'מ ,ןעדָאש ןעסיױרג ַא םזיגויצ םעד
 טשיג טעװ דלעג סָאד יצ ,טשינ טסיײװ'מ לייװ ,ןעדנָאפ יד רַאפ
 ןעקיש ןעמ ןּומ עיצידעּפסקע יד .ַאקירפאיחרומ ףיוא ןעהעג
 ,ןענ'ניקשיסּוא טימ ךַאז רעגיזָאד רעד ןיא םיּכסמ טשינ ןיּב ךיא
 ןעפָא לצרעה .רד זנוא לָאז .סערגנָאק ןופ סולשעּב ַא זיא'ס
 ּוטסילַאירָאטירעט ַא רעדָא ,טסיניצ ַא רע זיא :ןערירַאלקעד
 .ריצ ןיימ ןעגעוו ןעפרואװרָאפ עפרַאש טכַאמעג ָאד רימ טָאה'מ
 ,רעדירּב, .טולּבצרַאה ןיימ טימ ןעגירשעג םיא ּבָאה ךיא ,רַאלוק

 טרעװ לַאעדיא ןַא ןעװ .הנּכס רעסיױרג א רַאּפ ןעהעטש רימ
 ירעפ סָאװ ,עגיצנייא סָאד .םולש ןייק ָאטשיג זיא ,ןעכָארּבעג
 ַאקירפַאהרמ :גרעּב גיר ג .י ,5 !ןויצ ןיא ןנוא טגינייא
 טערב-גנורפש ַא זױלּב ןיא סָאד ,ליצ רעזנוא טשינ ךָאד ןיא
 ץוא ןעװעטַאר וצ גיטכיו ןיאס יה יױזַא .לארשי ץוא רַאְו
 .ןעדיי יד ןעװעטַאר ּוצ גיטכיװ ךיוא זיא ,ןעדי יד רַאפ לארש
 םניא עגַאל רערצװש רעגיטציא רעד ןופ .לארשי ץרא רַא
 .הענרעּביא לצרעה ,רד לָאז ;געװסיוא ןייא ןיולב ןָאהרעפ זיא םויגוי
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 עשידיי ערעדנַא ןעּבעגרעּביא סע רע לָאז ןַאד ןוא ,שדנאגוא ןצמ

 .סעיצַאזינַאגרָא
 .רהיפסיוא ןַא לצרעה טלַאה עיסוקסיד רעד ןופ ףוס םוצ

 יָאקסנָאיצקַא יד ףױא טָאה עכלעוװ ,עדער עלופלהיפעג ןּוא עכיל
 לצ רע ה .קורדנייא ןעקרַאטש רהעז ַא טכַאמעג רעדילגטימ-טעטימ
 .סגירק ַא ןעזעװעג ןיא ץנערעפנָאק רעװָאקרַאכ יד :טועלקרע
 . ףיא .ןערָאװעג ןעמּונעגפיוא ךיוא יז זיִא ױזַא ןוא גנורעלקרע
 יעװ טרהיפעג זּומ רע רעּבָא ,ףמַאק םעד ןעגעג טשינרָאג ּבָאה
 . ,טניימ ריא ּביוא ,תועט ַא טָאה ריא ,ןעלטימ עלַאגעל טימ ןער
 ןעטסנהָאנ ן'פיוא קורד ןעקרַאטש ַא ןעּביאסיוא לעװ ךיא זַט
 ךיא  .ַאדנַאגּוא ןעריטּפעצקַא סיואכרוד לָאז רע ידכּב ,סערגנָאק

 סָאד לָאז .סערגנָאק םעד ןעזָאלרעּביא גיִהּור גנודיישטנע יד לעװ
 .ָאמעד סְלַא ןעלדנַאה ךיא ןּומ יױזַא ,ןערידיצעד ןיײלַא קלָאפ

 טשינ ןָאק'מ ןּוא ,סיורג גידלַאװעג ןיא טױנ עשידיי יד ,טַארק
 ,גנּונדרָאגָאט רעד ּוצ ןעהעגרעּבירַא דנעגייוושליטש יא  יּבגל

 ךיא .לאושי ץוא ףױא ןעטוַאװ ןּוא ןעטעּברַא רימ ןצלעװ ךָאד
 זַא ,טגָאז'מ םגה ,ַאדנַאגּוא ןײק ןעהעג טשינ ליװ ךילנצזרעּפ
 רעניײק .דנַאל ןצגיזָאד םעד ןּופ גינעק-עציװ ןצרעװ ליװ ךיא
 םעד ןערָאװעג יירטנּוא ןיִּב ךיא זַא ,ןעפרַאװרָאפ טשינ רימ רָאט
 יקעד ךימ ךיא ּבָאה ,ךייא ּוצ ןעמוקעג ןיּב ךיא ןעװ ,םזינויצ
 ךיא ּבָאה טײצ רעד ךשמּב .רעלטַאַאטשנעדײ סלַא טרירַאל

 ַא ןעועװעג סָאד ןיא לָאמכנַאמ .ןעדי יד טנעקרעד רעטנהענ
 גיצנייא יד זַא ,טנרעלעג ,ןערעה ענײמ ,גָאה ךיא .גונעת
 .לארשי ץרא ןיא ןעמוקרָאפ רָאנ ןָאק עגַארפנעדיי רעד ןּופ גנוזייל
 ַא טגנַאלרעפ ךיא גָאה "טַאַאטשנעדי רעד, רּושָארּב ןיימ ןיא

 ךיא .ַאניטנעגרַא רעדָא לארשי ץרא ןעגעװ גידנעּביירש ,דנַאל קיטש
 ןעדי ךס ַא ייּב ךימ טלָאװ ךיא ,טסינּוטרָאּפָא ןיק טשינ ןיִּב
 נשינ ןעליװ רימ :טגָאזעג טלָאװ ךיא ןעװ ,רערעליּפָאּפ טכַאמעג
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 טָאה רענָאילימ רעשידײ ַא ,דנַאל רעדנַאנַא רָאנ לארשי ץרא
 רעּבָא .רימ טלעפעג ןעדיי רַאפ הכולמ ַא, :טרעלקרע לָאמַא רימ
 *!שיריי יװַא טגנילק סָאד ,ַאניטסעלַאּפ ריא טגנַאלרעפ סָאװרַאפ
 טלָאװ ךיא ןעװ ,טציטשרעטנוא טשינ טְציאזיִּב ךימ טלָאװ ריא
 ןעפיױלוצכָאנ עבט ןיימ טְשיִנ ןיא'ס .טסינוטרָאּפָא ןַא ןעזעװעג
 ,ןיו טָאטש ּרעגיזָאד רעד ןיא .טעטירָאיַאמ רעד ןופ גנומיטש רעד

 ןיא ךימ ךיא גָאה ,טלעמַאורעפ טציא ןענעז רימ רעכלעוו ןיא |
 יב ךיא ,הביבס רעצנַאג ןיימ ןופ טגָאזעגּפָא גָאט ןעסיװעג ַא
 .ַאזנייא סלַא ּבָאה ןּוא טניירפ ןּוא עטנַאקעּב עניימ עלַא ןּופ קעװַא
 / ןעגנואױשנַא .עײנ יִד רַאפ טפמעקעג שטנעמ רעמ
 -רָאיַאמ ןיק טשינ להיפ ךיא .טּבױלגעג ּבָאה ךיא עכלעו ןיא
 סָאד .טעטירָאיַאמ ןייק ןעּבָאה טשינ ףרַאד ךיא ,שינפרעדעּביטעט
 טימ ןייז גנונדרָא ןיא לָאז ךיא זַא ,זיא ןעּבָאה ףרַאד ךיא סָאװ
 . ןעדירפּוצ ךיא ןיִּב סלָאמַאד ןּוא  ,גנוגייצרעּביא רעטספיט ןייֵמ

 : ןצװ .ןעקוקמּוא רימ ףיוא טשינ ךיז לָאז רענייק ןעװ ּוליפַא -
 ייצ ַא ןערָאװעג שפנו בלּב ןיּב ךיא זַא ,טציא ךייא גָאז ךיא

 ןעגנובערטשעּב עניימ עלַא זַא ןּוא ןעֶּביילְּב דימּת סע ליװ ןּוא טסינ
 ףעּבױלג סָאד רימ ריא טפרַאד ָאט ,לארשי ץרא ןייק ןערהיפ
 ךַײא סָאד ןיִּב ךיא ,טגידניורעפ רימ ןעגעג ךס ַא ךיז טָאה ריא
 רעיא טוט יּבַא ,ןעסעג-עפ םעד ןעגעװ ליװ ךיא ,לחומ ידמגל

 םטרעװ ,טליװ היא לפיװ טפמעק  .גנוגעװעּב רעד יִּבגְל טכילפ
 ץלַא סָאד טוט רעּבָא ,סערגנָאק ןעטסנהָאנ ןפיוא טעסירָאיַאמ ַא

 רעטנוא ךייא טפראװ ,ךייא טַאר ךיא .,ןעלטימ עלַאגעל טיִמ
 ןעגעג טציאזיּפ ּבָאה ךיא .סערגנָאק ןעטסקעז ןיפ סּולשעּב םעד
 ,םול ש ןעּבָאה ליװ ךיא ,ףמַאק םוש ןייק םרתישעג טשינ ךייֵא
 ןופ לֵאפ ןיא טלָאװ ריא ,ךייא רַאפ ַארומ ּבָאה ךיא לייװ טשינ

 ,לַאפכרּוד ןענידנעטשלופ ַא ןעטילעג ףמַאק ןעדנערישטנע ןא
 ןופ טייהרהעמ עלַאסָאלָאק יד טייז רעזנוא ףיױא ןעּבָאה ריִכ
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 ךיא ,ףמַאק.רעדירּב ןייק טשינ ליװ ךיא רעּכָא  ,גנוגצװפפ ל7
 םירֿבח ערעייא ּוצ ןערהָאפמײהַא גיהּור ןענָאק טלָאז ריא זַא ,ליוו
 .בלַאה ןוא םענעּבױחעגנָא םעד ףױא טשינ טקּוק :ןעגָאז יז ןוא
 ןּוא ,גיטרַאפ ןערעװ טעװ רע זיב ,טרַאװ רָאנ ,ןינצ ןעגיטרַאֿפ-
 טָאה ריא עכלעו ֹוצ ,ןעשטנעמ יד וצ ןעיווטרעפ רעטייו טָאה
 טשינ ךַאז םוש ןייק ןעּבָאה ייז לייװ ,ןציורטרעפ טָאהעג טציאזיּג

 ןעיורטרעפ ןופ טסולרעע םעד ןעגיטכערעּב ןָאק סָאװ ,ןוטצנ
 | | | | ,ייז יֿבגל

 ןופ עיסימָאקיגנוגידנעטשרעפ ַא טלהעװעג ןַאד טרעװ סע |

 ףעדנַאסקֶעלַא ,רד ,עעלק .ש ,רד ,ןייטשּבראפ .ד ,רד :רעדילגטימ 9
 ימָאק יד .ןיקשיסּוא ,מ .מ ןּוא װָאנעלשט ,י ,רד ,קערָאמרַאמ
 םעד רעטנוא ןעגנוטַארעּב ןעטלַאהעגּפָא טכַאנ עצנַאג ַא טָאה עיס
 ןּומ'מ זַא ,טרעלקרע טָאה רעכלעװ ,ןייטשּברַאפ .רד ןופ ץיזרָאּפ
 ןעמיגעגנָא גימיטשנייא טצװ סָאװ ,חסונ"עיצולָאזער ַא ןענומעג
 טגינייאעג ךיז ןעמ טָאה ףוס לֹּכ ףוס ,עיסימָאק רעצנַאג רעד ןּופ ןערעװ
 .ףעסיױרג רעד, :;גַאלשרָאפ-סימָארּפמָאק ןעדנעגלָאפ םעד ףיוא
 יד שינטנעק ּוצ טייקנעדירפוצ טימ טמהעג טעטימָאקסנָאיצקַא
 ףעגידילארשי ץוא רעד תבוטל ,ק ,א ןערעגנע ןּופ ןעגנוהימעּב
 רעגנע רעד זַא ,טריטַאטסנָאק .ק .א רעסױרג רעד טעּברַא
 יגנושרָאֿפסױא ןַא ןּופ ןעקישסירַא םעד רַאפ ןעגרָאז טעװ ,ק .א
 יסקעז ןופ ןעסולשעּב יד טימ םּכסהֹּב ,אקירפא-חרזמ רַאּפ עיסימָאק
 יָאק רעד רעּביא גנודיישטנצ יד יװ ױזַא רעּבָא .סערגנָאק ןעט
 יז ץפיוא ןעמוקרָאפ טשרע טעװ ַאקירפַא"חרומ ןיא עיצאזינָאל
 עגיזָאד יד עלַא רעיא עיסּוקסיד יד טּביילּב ,סערגנָאק ןעטנעּב
 .ןעמּונעגנָא ןיא עיצולָאזער עגיזָאד יד ,"יירפ רעטַײװ . ןעגַארפ
 יײסַאי ,ודַא ןּוא ןעװָאק .' ןעגעג ןעמיטש עלַא טימ ןערָאװעג
 ןערָאװעג ןעסָאלשעּב זיא עיצול;זער רעגױָאד רעד וצ .יקסוװָאנ |

 עלעיּפיצנירּפ יד, :טלָאהניא ןעדגעגלָאמ טיט גַארטנַא"ץאזוצ א
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 יףעד .יירפ ןעדעי רַאפ טהעטש ַאקירפַאיװרזמ רעּביא עיסוקי1
 ,רעפ וצ רָאנ טעינ ביחתמ רעדילגטימ-,ק .א יד ךיז ןענעז ײּב
 ּוצ עיפעמ ךױא רָאנ ,ןעמרָאפ-ףמַאק עכילגעזרעּפ עלַא ןעדיימ
 טשינ ?לכב ןעלָאז ןעפירגנָא עכילנעורעפ עכלעזַא זַא ,ןייז
 } ,"ןעמוקרָאפ

 יד טימ םּכסהּב זַא ,גנורעלקרע ןַא סָא ןָאד טיג ?צרעה
 יונעּב טשינ גנוטײל יד טצװ ,סערגנָאק. ןעטסקעז ןופ ןעסולשעג
 רָאפ רעדלעג עכילטפַאשלעזעגישיטסינויצ םוש ןיײק טימ ךיז ןעצ
 .צצנעמע רק .י תניא עיצידעּפסקע רעשינַאקירפַא-חרומ רעד
 .סָארּפ ,דנָאפלַאנָאיצַאנ ןעשידי םעד רעּביא טרירעפער יק
 רעד ןּופ ןעטעּברַא יד ןעגעװ טּדער גרוב רַא װ ָאטטָא
 ץרא רעֶד ןעגעװ תעיסוקסיד רעד ןיא .עיסימָאק-ַאניטסעלאּפ
 ילעװ ,לצרעה .רד ךיא טרָאװ ַא טמהענ טעגרַא רעגיד'לארשיר

 .סגנולדיז ס'רעמייהנעּפָא ןופ טקעיָארּפ , םעד טציטשרעטנוא רעכ
 .ןעגנַאלרעמ "יחרומ, ןּופ רעטערטרעפ יד ,ןעטפַאשנעסָאנעג
 ,גנוגעװעּב רעײז רַאפ טכער-עיצַארעדעפי

 ,י ,רד ףוס םוצ טדער עיציזָאפָא רעד ןופ ןעמָאנ ןיא
 ךיא סָאװ ,ךילקילג ןיִּב ךיא :טרעלקרע רע .װ ָא גע לש ט
 .ערפ ןייז ןּוא טעטימָאקסנָאיצקַא רעד זא ,טגייצרעּביא ךימ ּבָאה
 ןיא גיסעמנַאלּפ ןוא שיגרענע ןעטעּברַא וצ ךיז ןעהימעּב טנעדיז
 ינָא ןוא ןערהָאפמײהַא גיהור טציא ןענָאק רימ ,לארשי ץוא
 ,םויניצ םעד תבוטל טייקיטעט עגיטומ ןּוא עשירפ ַא ןעגיוה
 יילרעניא עלַא ןערָאװעג טפַאשעגּפָא טשינ ךָאנ ןענעז סע םגה
 זַא ,המלש הגומאב ןעבױלג ךָאד רימ ןענָאק ,ןעצַאזנעגעג עכ
 ירעפ סנקלָאװ עטצעל יד ןעלעװ טפנוקוצ רעטסגהָאנ רעד ןיא
 ;לעמיה רעזנּוא ףױא ןעטכײל טעװ ןרעטש ןייא ןוא ןעדניווש
 }  ןויצ

 / טלעטש רעגָאזיִאי יד ןופ רעטערטרעמ ץטימ ןעממַאזוצ
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 .לַא רעסױרג רעד, :גָארטנא ןעדנעגלָאפ ווָאנעלשט .רד ןַאז
 ןעלופ ןייז .ק .א ןערעגנע םֶעֹד סא טשקיוד טצטימָאקסנָאיצ
 ינייא ןערָאװעג ןעמונעגנָא זיא גַארטנַא רעגיזָאד רעד .,"יורטוצ
 ףןוא גנוטייל רעד ןּופ ןעמָאנ ןיא טקנַאד 5 צ ר ע ה  .גימיטש
 יד טסילש ןוא ןעיורטרעפ םעד רַאפ גנוגעװעּב רעצנַאג רעד
 ,גגוציז

 יד ןעיהָאפעגמײהַא ןענעו גנומיטש רעכילדירפ ַא ןיא
 ?עגרעסױא'נַא טימ .טעטימָאקיסנָאיצקא ןעסיורג ןופ רעדילגטימ
 ינַאג רעד ףיֹוא הנחמ עשיטסינויצ יד טָאה דיירפ רעכילנהעוו
 טיהנייא יד זַא ,העידי עכילקילג יד ןעמונעגפיוא טלעװ רעצ
 ןערָאװעג טעװעטַארעג ?יא גנוגעװעּב רעשיטסיניצ רעד ןופ
 .ףמַאקירעדירּב רעגירירט רעד טגידנעעג ,העש יפל ,ךיו טָאה'ס

 ן'כָאנ דלַאּב ךיז טָאה אפוג ןלצרעה רָאדָאעט רַאפ רעבָא
 יפָאה ןּוא רעטצעל ,רערעװש ַא ןעּבױהעגנָא רהָאפנעמַאזוצ:םולש
 ,טיוט ןעגיד'תונמחרבנוא םעד ןעגעג ףמַאק רעזַאלסגנונ

 ילַאינָאלָאק רעשידיי רעד ןופ) ךוב-קעשט סי'לצרעה ןופ לעטײז ַא

 .עיצידעפסקע-שירַא-ללע רעד ןעגעוו גנוזײנָא ןַא טימ (קנַאב
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 ,ניהנמ םנופ םמַאק רעטצעל רעד (67
 טיט םעד ןעגעג |

 יסקעז ןופ ףוס םּוצ / יז טָאה שטיװָאנַאזַאה .ל .רד ןעװ

 .רעדיװ ףױא :גידנעגָאז ,ץלצרעה טימ טנגעזעג סעוגנָאק ןעט

 .טנצעג גיהנמ רעד םיא טָאװ *!טערגנָאק ןעטנעּביז םייּב ןעהעז

 זיא'ס ,ןיז סיװעג סערגנָאק ןעטנעּביז ןפױא טעװ ריא , :טרעפ

 ינוגערפיוא יד -*,ןײז לעװ ך י א יצ ,קפס רעסיורג ַא רעּבָא

 יעװ ,ץלצרעה טרעטַאמרעד קרַאטש ןעּבָאה סצרגגָאק ץ'כָאנ ןעג

 ןעזעװעג ןערהָאי רָאּפ ַא טײז ןיוש ןיא דנַאטשוצדנוזעג סנעמ

 ןיא טעטימָאקסנַאיצקַא ןּופ ןעגנּוציז יד תעשּב ,רעטכעלש ַא רָאג

 ,עיגרענע רעצנַאג ןײז טימ ףיוא לצרעה טערט 1904 ?ירּפַא

 יעדירפ .ַא ,רד טניירפ ןייז ּוצ רע טגָאז ןעגיוא ריפ ןיא רעגָא

 .טיוט ַא ןערָאװעג םישדח רָאּפ עגיזָאד יד ןיא ןיּב ךיא, :ןַאמ -

 ,"שטנעצמ רעדימ
 ךישממ .לצרעה ןיא רהָאפנעמַאזּוצ.םולש םעד ךָאנ ךיילג = |

 טהימעב רע ,ןטעּברַא עלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא עשיטילָאּפ ענייז

 טּבײרש ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןעגנּולדנַאהרעפ יד ןעיינעּב ּוצ ךיז

 .טכװעּב ,גרּונסרעטעּפ ןּוא ןָאדנָאל ןיא ןעשטנעמסגנּוריגער יד ּוצ

 טלעטש ,יקסװָאכולָאג רעטסינימ.ןרעסיוא ןעשירַאגנּוא.ךיירטסע םעד

 ידי רעד ןּופ גנולײטּפָא ןַא ןעגעװ ןַאלּפ ןעלַאער ַא ןעמַאזוצ

 דרָאְל ןטימ טרידנָאּפסערָאק ,קרָאיּױינ ןיא קנַאּבלַאינָאלָאק רעש

 .יַאּפָארּפ טּביירש ,ןעגנּוטַארעּב ןּוא ןעגנוציז פָא טלַאה ,דלישטָאר

 לצרעה ליװ 1904 לירּפַא ףוס .װ .זַא ןּוא ןצפקיטרַאיַאדנַאג

 רעּבָא ,ןָאדנָאל ןיק ןינע ןעשיטילָאּפ ןעגיטכיװ ַא ןיא ןערהָאפ |

 ןיוש טָאה שײהקנַארקצרַאה יד זַא ,ןעריטָאטסנָאק ,םיריױטקָאד יד
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 ןוא ןעזָאלרעגיא ץלַא וומ לצרעה .ןעמרָאפ עטסנרע ןעמונעגנָא
 ּפָא ךיז טיג רע  ,דַאּבסנעצנַארפ ןייק רּוק-ץרַאה ַא ףיוא ןערהָאפ
 ינ .רד וצ ,עגַאל רעטסנרע ןייז ןעגעװ ןוּבשחו ןיד ןערָאלק ַא
 טגָאז דַאּבסנעצנַארפ ןיא םיא טכװעּב רעכלעוו ,ןהָאזלענעצַאק
 טרעטנהענרעד סע ,ןערַאנ ךיז רימ ןעלָאז סָאװ יצ; :לצרעה
 גיהּור טרַאװרע ןּוא ןדחּפ ןייק טשינ ןיּב ךיא ,ףוס רעד ךיז
 שיגרענע ץנַאג ןערהָאי עטצעל יד ךשמב ּבָאה ךיא .טױט םעד

 רעד ןופ רעניד רעטכעלש ןייק טשינ ןעזעװעג ןיּב ןּוא טעּברַאעג
 יָאמ ױעטסנרע ,רערעטיּב רעד ןעמּוקעג זיא טציא  .גנוגעװעּב
 ּבלַאה ,גָאט ןעטייוצ םעד זיא ןהָאזלענעצַאק .רד ןעװ "!טנעמ
 טָאה ,ןלצרעה ןּופ רעמיצ םעד ןיא ןעמוקעגנירַא הירפ סקעז
 ןייק םּודנַארָאמעמ ַא ןעּביירש ןוא ןעציז גיהנמ םעד ןענופעג רע
 רעד ייב ןעסעועג טכַאנ עצנַאג יד זיא לצרעה  ,גרּוּבסרעטעּפ
 זיא סָאד !ןערעװ טגױעג ריא טליװ יזַא; .טעּברַא רעגיזָאד
 יגערעגפױא'נַא טגערפעג ןהָאזלענעצַאק .רד טָאה "!גנולָאהרעינַא
 ךייא ּבָאה ךיא, לצרעה םיא טרעפטנפ ,'טניירפ ןיימ ,ָאי, ,רעטי

 ,טײצ ןײק רהעמ טשינ ןעּבָאה רימ זַא ,טגָאועג ןעטכענ ךָאד
 ,"ןעלייאוצ ךיז זּומ ךיא ,ןעכָאװ ראּפ ַא ךָאנ רשפא רימ ןעביילּב סע
 .סגצצנַארפ 1904 יַאמ 16 ןופ עטַאד רעד רעטנוא
 / עניו ןיא ץיטָאנ צטצעל ס'לצרעה ןעּבירשעגנײרַא זיא ,זַאּבי

 .ימ ןעטנאקעב םעד ,ףיש בקעי ּוצ ףירּב ַא זיא'ס ,רעכיבגָאט
 ןענאטשעג ןיא ףיש .קרָאיױינ ןיא ּפָארטנַאליפ ןּוא טסיסנַאנ
 ַא ןעגעװ גנוריגער רעשיסור רעד טימ ןעגנּולדנַאהרעּפ ןיא
 ,ןַאלּפ ןייז ןעגָאלשעגרָאפ םיא טָאה לצרעה ןּוא עהיײלנַא רעסיורג

 ילטכער עמיװעג םילשומ עשיסּור יד ייּב ןעמוקעב ּוצ ױזַא יװ
 | .ןעדיי עשיסור יד רַאפ תוחנה עשימָאנָאקע ןוא עכ
 ינעצנַארפ ןּופ טּבײרש לצרעה עכלעװ ,ףירּב עטַאװירּפ יד :
 יורט ,(ןועמש) סגַאה רעדניק עגייז ןּוא עילוי יורפ ןייז וצ דַאב -
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 יקנעּב רעמיט טימ לּופ ןענעז (הצרּת) עניליוּפ ןוא (עמורפ) עד
 ןלצרעה ןּופ טײקלעדײא יד זנוא ןעזײװ ןּוא עּביל ןּוא טפַאש
 | ,רעטָאּפ .עילימַאפ ַא סלַא

 .יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ?צרעה טרהָאפ דַאּבסעצנַארּפ ןּופ
 ךא לדע ןײק (1904 יני 3 םעד) יקצינעמערק י .זניא ןוא
 ַא ןעריטנַאטסנָאק ךַאלדע ןיא םירױטקָאד יד  ,גנירעמעס ייּב
 ןוא טפול עשירפ יד ,ןעקנַארק םנופ דנַאטשוצ ןעוָאלסגנונּפָאה

 ס'לצרעה טרעסעּברעפ טייצ עצרּוק ַא ףױא ןעבָאה עגעלפ עטּוג יד
 .ןונפָאה עײנ טימ רעדיװ ךיז טמהענ רע זַא ,טײװ ױזַא ,בצמ
 ,ט?עקיװטנע ךיז טָאה גנילצולּפ רעּבָא .טעּברַא רעד ּוצ ןעג
 טגנערּב'מ ,גנודניצטנעיןעגנול ַא ,גנולהיקרעפ ּבילוצ םּתס'נמ

 .עמ ןעטנַאקעּב םעד ,ןעטסילַאיצעּפס עטסערג יד ןיװ ןּופ ּפָארַא
 ןיא ףױא טמהענ רעגניז .ג רָאסעּפָארּפ סטעטיזרעװינּוא רעניציד
 .,טעװעטַארע :ןײװעגיםינונהּת ַא טימ רֶעלכעה .װער ךַאלדע
 "!שטנעמ ןערַארעדנּואװ ,ןעסיורג ןעגיזָאד םעד ,רָאסעּפָארּפ רעה
 יד ןעטלַאהפיא טשינ ןענָאק ןעגנוהימעּב עכילטצרע עלַא רעּבָא
 סע, .ןייזטסואװעּב ןעלוס םייּב ןיִא לצרעה .עפָארטסַאטַאק

 ליװ רעגייז.סנעּבעל ןיימ ,העש עטצעל יד ךיז טרעטנהענרעד
 רַאפ גָאט ַא .טניירפ ענייז ּוצ רע טגָאז "ןעהעג רהעמ טשינ
 םּוצ לצרעה ךיז טעדנעװ יִלּו 2 םעד תּבש ,הריטּפ רעד

 םייּב טציז רעכלעװ ,ועלכעה .,וער טניירפ-ןויצ ןעכילטסירק
 ךיא ,לארשי ץרא טסירג ,עלַא רימ טסירג,, :םיא טגָאז ןוא ,טעּב.ןעקנַארק

 תּבש ןּופ טכַאנ יד ,"קלָאפ ןיימ ראפ ןעּבעגעגקעװַא טּולּב ןיימ ּבָאה
 ףערעװש ַא ןעדנעּבוַאטש םעד רַאפ ןעזעװעג ןיא גָאטנּוז ףיוא
 יעװ טלהעצרעד רַאטערקעס ס'לצרעה ,ךייר .ה .א .לעגנַארעג

 ,טעּבנעקנַארק םייּב טכַאנ יד ןעסעזעג ןיצ ךיא, :םעד ןעג
 יד ןעגעװ .,טױט ןעטנהָאנ ןיז ןעגעװ טדערעג טָאה לצרעה
 ךיא .קלָאפ ןעשידיי ןוא םזינויצ ןיפ דיתע םעד ןעגעװ ,רעדניק
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 :ָאלשעגנייא זיא רע ןיג ,ןעגיהורעּב וצ םיא טהימעּב ךימ גָאה
 !עװעּב רעגניפ ענייז יװ ,טקרעמעּב ךיא ּבָאה גנילצולפ ,"ןעפ
 +עגפַױא עגר ַא ףױא זיא לצרעה ,ערדלָאק רעד ףיױא ךיז ןעג

 . ,דנַאל עגיזָאד סָאד וטסהעז ,ךייר  :טגָאועג רימ טָאה ןּוא טכַאװ

 +עגנייא רעדיוו ךיילג זיא ןּוא !ןעפיוק סע זּומ דנָאפלַאנָאיצַאנ רעד

 טָאה הירפ רעד ןיא (ד'סרּת זּומְּת 'כ) 1904 ילּוי 3 םעד .ןעּכָאלש
 טגנַאלרעפ לצרעה ,טײקפַאלש ןּופ דנַאטשוצ רעד טפרַאשרעפ ךיז

 ןעּברַאטש ןעזָאל טשינ םיא ןעלָאז ייז זַא ,םירױטקָאד יד ןּופ
 טימ ,רעדניק יד ןּיא רעטּומ עטּבילעג ןיז ןעמּוקנָא טעװ סע ויִּב

 טּבײרש "ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה'ס, .ןענגעזעג ךיז ליװ רע עכלעװ

 *עג רעטלעפייװצרעפ ַא; ןַאמדירֿפ .ַא .רד ףַארגָאיּב סילצרעה

 / ןעסײה ַא ןיא .טױט םעד ןּוא גיהנמ םעד ןעשיװצ לעגנַאּר
 ןּוא ןעקעד ןיא טלעקיװעגמורַא ןעגעלעג לצרצה זיא גָאטדוומּת

 -רעפמַאק ןּוא ןעלטימ-גנּוקרַאטשרעּפ עגיד'רדסּכ ןעמּונעג טָאה

 ןופ טשינ ןעמ טרעה ,רעװש טדײל רע םגה ,ןעגנּוצירּפשניײא

 רעטּוג ַא ןיא זיא רע ,ךיז ןעגָאלקעּב םּוש ןייק ןעּפיל ענייז
 םעד ףױא רע טלַאה ןעליװ םענרעזײא ןַא טימ ןּוא גנומיטש
 לצרעה ךיז טָאה ,ןעמוקעגנָא ךילדנע זיא רעטּומ יד ןעװ טוט

 .עג ןּוא טצעועגפיוא גנוגנערטשנָא רעכילשטנעמרעּביא ןַא טימ
 ןיוש טויב ּוד סָאװ ,רעטומ עּביל ,ןייש זיא'ס, :ריא וצ טגָאז
 ,רעגרע .סיוא וליפא העז ךיא ,סיוא טּוג טסהעז ּוד ,ןעמוקעג

 עּביל ענייז טשּוק לצרעה "ןערעװ רעסעּב ןיש טעװ סע רעּבָא

 יֵלּופ ,טעּב ןפיוא קיווצ טלַאפ ןּוא סױרַא ייז טקיש ,רעדניקי

 רעּבָא ,ןעדער רהעמ טעינ ןיוש ָאק רע .טּפעשרע גידנעטשו

 יד ןּוא עילוי יורפ ןייז ףיא טפַאשּביל טימ ןעקּוק ןעגיוא ענייז

 ַײמכָאנ רעגײז ַא ףניפ .טעּב םעד םּורַא ןעהעטש סָאװ ,טניירפ
 טלַאפ ּפָאק ס'לצרעה ,ץפיז ןעפיט ַא רענרעװ .רד טרעה גָאט

 ןוז רעטסלעדיײא ןּוא רעטסערג רעד,  .טסורּב רעד ףױא קירּוצ
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 םולש ןופ דנַאל ןעניבײא ןַא ןיא קעװַא זיא קלָאפ ןצשידיי ןּופ
 ,טיונ ןייק .ןּוא ףמַאק ןייק ןַאהרעּפ טשינ זיא'ס ּואוו ,וחּונמ ןּוא
 ,יעט'פדורעג ןייק ןּוא רעגלָאפרעפ ןייק

 גיהנמ רעשידי רעסיורג רעד טָאה רהָאי 44 לֹּכה ךס
 טּבײרש "ןערהָאי ןהעצ עטצעל יד, .טיױט ןײז "יב טלייצעג

 לצרעה טָאה; עטכישעג רעשידײ רעטסעינ ןייז ןיא וָאנּבוד
 ןערהָאי .עגיזָאד יד ,םוטנעדיי ןּופ טסניד ןיא ןעבעגעגּפָא ירמגל

 ןיא לצרעה רָאדָאעט .טנערּבעג רָאנ ,טבעלעג טשינ רע סָאה
 ךיז רַאּפ טָאה ןײלַא רע סָאװ ,חּבומ ן'פיוא ןערָאװעג טנערּצרַאפ
 טָאה רע עכלעװ ,עּבַאגפיוא:חישמ ןופ אשמ יד .טלעטשענפיוא
 .םֹיִא טיִמ .טקירדרעד ךיז רעטנּוא םיא טָאה ,ןעמּונעג ךיז ףיוא
 יעה רעד ענעצס רעכילטכישעג רעד ןופ ּסָארַא זיא םענייאניא
 ןיא .טָאלג ךילרעה ַא ןעביילברעפ טעװ סָאװ ,םזינויצ רעשיאָאר
 ,"םויחישמ ןעשידי ןּופ עירָאטסיה רעד



 לצרעה רָאדָאעט ןופ רבק םייב (68

 ןופ תל יד ןעמוקעגרָאפ ןיװ ןיא זיִא 4 לי 7 7 םעד
 יַאגעלעד ןעמּוקעגנָא ןענעז רעדנעל עלַא ןופ .,לצרעה רָאדָאעט-
 ךרע'ִנַא ןופ עסַאמ ַא .םוטנעדיײ-טלעװ ןּופ םיחילש ןּוא סעיִצ -
 ןע'טּושּפ ,ןעמירָא םעד ןעעגנַאגעגכָאנ זיא ןעשטנעמ טנעזיוט ןהעצ
 ךָאנ ,רטפנ רעסױרג רעד טגנַאלרעפ סָאד טָאה סע יװ ,ןורא-
 ןורא םעד .טקעדעּב םיא טָאה ןהָאט-סערגנָאק עסייװייולג יד
 ןופ רעדילגטימ יד ,טניירפ עטסנהָאנ ס'לצרעה ןעגָארטעג ןעבָאה

 ,גָאְט רעגידנעגער ַא ןעזעװעג ןיא'ס ,טעטימָאקסנָאיצקַא ןערעגנע
 .וקעגנָא ןיא גָאטײװ ןּוא רעצ ןופ ?היפעג ןעכילקערש ַא טימ
 יתיּב רעגנילגעד םוצ טניירפ ןוא ןעטסינויצ ןופ הנחמ יד ןעמ

 / ףוד טָאה ,גיהנמ ם'נופ רבק ןעשירפ םייּב גידנעהעטש ,ןימלע
 . גנוגעװעב רעשיטסינויצ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןהָאזפלָאװ -
  טשינ טסָאה וד; :קידנעגָאז ,העובש עכילרעייפ ַא ןעּבעגעגּפָא =

 ..ןײד .סעדער ןעטלַאה ןעמ לָאז רבק ןײד ףױא זַא ,טלָאװעג |
 - זַא ,ָאד ריד ןערעװש הרימ רעּבָא ,גיליה זנוא רַאפ זיא ןֹוצרי

 5 ףישממ  ,ןעּבױהעגנָא טסָאה ױד סעכלעװ ,קרעװ סָאד ןעלעװ ךימ |
 / ףימ זַא ,ריד ןערעװש רימ .תוחוּכ ערעזניא עלַא טימ ןייז

 / .גײק ךיד ןעלעװ ןּוא ןעטלַאה גיליה דימּת ןעמָאנ ןײד ןעלעװ =
 .ןעּבעל טעװ טלעװ רעד ףיוא גנַאל יװ ,ןעסעגרעפ טשינ .לָאמ | ."
 = ףימ ןצליװ העש רערעװש רעגיטציא רעד ןיא דיי .ןייא .וליפא = |
 . ןפױא ןעּבעגעגּפָא טסָאה ּוד עכלעװ ,העובש יד ןעלָאהרעדיװ = -
 /חּכש ת ,םיל ש ורי ךח ּכ ש א 8 א :סערגנָאק ןעטצעל ||

 = ירעפ לָאז ,םילשורי ןעסעגרעפ} ךיד לעװ ךיא ןעװ ןיגימי -



 רָאדָאעט

 ס'לצרעה

 היול



 / ןַאד טגָאז ?צרעה סגַאה .'טנַאװ עטכער ןיימ ןערעװ טרַאד
 ןערהערט טימ ןּוא ליטש .שידק רעטָאפ ןייז ןופ רק ןפיוא
 !טריסָאּפ ןעטסינויצ רעטנעזױט יד ןעּבָאה ןעגױא יד ןיא
 !טשינ ןעמ טָאה סעדער ןייק ,גיהנמ ןופ רבק םייג ײלַא יד
 !,לצרעה רָאדָאעט האוצ ןייז ןיא טגנַאלרעפ טָאה ױזַא| ,ןעטלַאהעג
 ןעסַאמ יד רַאפ עיצידַארט עגילייה ַא ןעבילּבעג יא סָאד ןוא

 ,רבק ס'לצרעה ליג רהָאי סעדעי רָאפ ןעמוק סָאװ ,ןעכוזעצ -
 .,גנילפעד ןיא ןימלע.תּב ןעכילרעה ןּוא ןעליטש םעד ףיֹוא |

 'עג ןיא סָאװ ,ץלַא טגיל ,בקעי רעטָאפ ןעטכילעג ןייז ןעגענ
 שנואו ןעטצעל ןייז ןיא ,לצרעה רָאדָאעט ןיא ךילברעטש ןעזעװ |

 ןערהיפרעּבירַא רענייּב ענייז לָאו'מ זַא ,טגנַאלרעפ לצרעה טָאה
 ײרײ סָאד ןַא ,טײצ עטסכעה יד ןיוש זיא'ס .לארשי ץוא ןייק
 ינוא ןייז ןופ שנּואװ ןעגיזָאד םעד ןעליפרע לָאז קלָאּפ עש
 ,גיהנמ ןעכילסעגרעפ

 ,קורדנייא ןעגידלַאװעג םעד ןרערליש ּוצ רעװש זיא'ס
 תֹוצּפִת לכֹּב ןעפורעגסירַא סיוט ס'לצרעה טָאה סע ןעכלעוֶו
 .סיורג ךילנהעװעגרעסיוא ןעזעװעג זיא רעױרט יד  ,לארׂשי
 .הערט ערעטיּב טימ טנײװעג ןעּבָאה ןעדיי רעטנעזיוט רעטרעדנוה
 ,טלעװ רעצנַאג רעד ףױא ךעלטעטש ןּוא טעטש עלַא ןיא .,ןער
 . ןעמוקעגרָאפ ןענעז ,בּושי רעשידיי ַא ןַאהרעּפ רָאנ ןיא'ס וואו

 .ןוא עשיר יד .תוליפת םימחר-אלמ-לא ןּוא סעימעדָאקַא-רעױרט
 ,הדבא ץעסיורג יד טצַאשעגּפָא גירצהעג טָאה טלעװ עשידיי- .טשינ

 סָאד ,טױט ס'לצרעה טימ ןעטילעג טָאה םוטנעדיי סָאד עכלעוו
 - :ץנעלָאדנָאק רעטנעוױוט יד ןיא קּורדסיוא םוצ ןעמוקעג .ןיא
  םוצ ןערָאװעג טקישעגוצ ןענעז סָאװ ,ןעמַארגעלעט ןּוא ףירצ
  ימימ רעײז .הנמלא רעד ּוצ ןּוא טעטימָאקסנָאיצקַא ןעשיטסינויצ
 ..סיגימ.לַאינָאלָאק רעשילגנע רעד :טקירדעגסיוא ןעּבָאה .להיפעג
 .ףָאטסיװ גינעק רעשינעילַאטיא רעד ,ןעלרעבמעשט ' רעֶט
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 יימ רעשיכיירטסע רעד ,ןעדַאּב ןּופ טשריֿפסױרג רעד ,לאונמע

 ןעסעה ןּופ טשריפסיורג רעד ,רעּברעק .רד טנעדיזערּפ.רעטסינ

 ,רעקיטילָאּפ ,רענעמ-הכולמ עכיירסולפנייא ערעדנַא ךס ַא ןּוא

 -י .עטרהעלעג ןוא רעלעטשטפירש

 ןעריולרעפ קלָאפ עשידי סָאד טָאה טױט ס'לצרעה טימ :

 ,םילשּורי ןּברוח םעד טייז ןַאמסטַאַאטש ןּוא גיהנמ ןעטסערג םעד |

 ןעטיּבעג ענעדישרעפ ףיא ןעטײקגיהעפ עלַאינעג יד רעסיוא

 . ינואװ ענײז טקריװעגטימ טײקכילנעזרעּפ ס'לצרעה ןיא ןעּבָאה

 .רעטנּוא ,רעכיּבגָאט יד ןיא ,ןעטּפַאשנעגיײארעטקַארַאכ ערַאברעד

 ,ּבױלג ךיא, :לצרעה טּבײרש 1902 רַאּונַאי 24 ןופ עטַאד רעד

 .עלקרע ּוצ םעד טימ רקיעּב ויא רערהיפ סלַא גנוקריו ןײמ זַא

 רעלעטשטּפירש ןּוא שטנעמ סלַא ּבָאה רעכלעװ ,ךיא סָאװ ,ןער

 גיטעט ךַאז רעשיטסינויצ רעד ןיא ןיִּב ,ןעגנַאגעּב רעלהעפ ליפוזַא

 א טימ .יוָאלטסּבלעז ירמגל ןּוא ץוַאה ןיר ַא טימ ןעזעװעג |

 ןּופ יטּפשמ םעד ףױא לצרעה טיַאװ טייקרעכיז רעגידנעטשלּופ

 ןיִא טשינ טהעטשעּב, רע טגָאז יטיײקטמהירעב, ,עטכישעג .רעד

 :ָאטסיה רעד ןופ לייטרּוא ןיא רָאנ ,עסַאמ רעד (ּופ לַאפײּב א

 ירַאװ רע ןָאק רעגנעל ץלַא ,זיא שטנעמ ַא רעסערג סָאװ ,עיר

 ןיִב ךיא סָאװ  .גנוטסײל ךןייז ןופ גנּוצַאשּפָא רעד ףױא ןעט

 ."ןעזַײװעּב ןעטסעּבמַא טפנּוקּוצ יד טעװ ,ןעדי יד רַאפ ןעזעװעג

 . ץלצרעה רָאדָאעט ןּופ טלַאטשעג רעכילרעה רעד םורא |

 על ערַאּברעדנואװ טּבעװעג ןעּבעל ןייז יב ןיוש ךיז ןעּבָאה

 רהָאי ןּוכ טסקאװ טױט ןיז ךָאנ ,ןעגנוליצרעד ןּוא סעדנעג

 *עג .גיהנמ םנופ עזָאעטָאּפַא עשיטנַאמָאר-שיאָארעה יד רהָאי ּוצ

 יױט ןּופ גנוקריװ יד זַא ,טגָאז רע ןעװ ,םעה דחא זיא טנער

 טָאה רע עכלעװ ,העּפשה יד ךָאנ טגיטשרעביא לצרעה ןעט

 ן'לצרעה ןיא טָאה קלָאפ ןופ עיזָאטנַאפ יד ,ןעּבעל םייּב טּביאעגסיוא

 טל רערהיפ ןעשידלעה ַא ןופ טלַאטשעג-לַאעדיא ריא ןענופעג
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 ןוא .םיאיבנ עשידיי עסיורג עגילָאמַא יד ןוֿפ בַאטשסָאמ םעד
 ריא לצרעה זַא ,ךַאז עכילריטַאנ ץנַאג ַא ןכל ןיאס ,םיכלמ
 .יֹער ןעשידיי ןּופ גנורעּפרעקרעט עששיטָאטְסַעיַאֵמ יד ןערָאװעג
 - י יי ; ,טנַאסעג

 דימת ףױא זיא ? צ ר ע ה ר ָא ד ַא ע ט ןעמָאנ רעד

 ינוא טעװ רע  ,המוא רעשידיי רעד ןופ ?רוג ן'טימ ןעדנוּברעפ
 .עטבישעג רעשידײ רעגירהעיטנעזיוט רעד ןיא ןעגַײלג ךילּברעטש

 ךנַאב ןטשרע ןופ
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 עיפארנאילביב
 (דנַא ב ןטש דע םוצ}) |

 שידיי ןוא שיאערבעה ןיא

 יי א יי .1930 ןילרעב .םיכרדה תשרּפ לע :םִעה דהא

 | .1929 ביבאילת .לצרה .ט :'ר ןימינב

 .1919 קרוירינ ,לצרה ייח : ,ר ןיניירב

 יי יי אי יי .1935 עשרַאװ ,םזינויצ ןופ עטכישעג ; ,י םיובנירג

 .1928 עשרַאװ .קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג עטסעיינ יד : ,ש ןוָאנבוד

 יד | .1932 ביבאילת ,ןויצ-תבח : גרובניד

 .1919 .ןויצ'תבח תודלותל םיבתכ : .א וווניורד

 .(1612 "הפוקתה,( ונמזו רקסניּפ : ,א ןווניורד

 .1934 עשרַאװ .ןטפירש עשיטסינויצ : ,ט לצרעה

 .1934 עשרַאװ ,יַָאטעהג עיינ סָאד, :

 .1934 עשרַאװ ,"הנידמ עשידיי יד, :

 .1945 םילשורי .תוינויצה ימי ירבד :.י רלֿפ - ,ל ןזח

 .1929 עשרַאװ .לצרה רודואית : רייד .י ןוהט

 גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס .דיי רעד ןופ ביױהנָא רעד : ,א רעווַאקירעשט

 41 .ב ָא"װי ןופ ןטפירש .טסיה)

 . .1923 םילשורי .סרגנוקה רפס :,ל הפי

 .1927 ביבאילת ,תויתרבחהו תויטילופה ויתופקשהו לצרה ; .מ הירול

 | .1924 ביבאילת ,וניתובא ץראל : ,ד .ׁש ןיטנווןיל
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 ,1499 עשרַאװ ,םילוג רובעל ךרד : .ל .מ םולבניליל
 .1934 גרעבמעל ,םזינויצ ןופ עטכישעג : .י םיפדמ
 .1934 םילשורי (לצרה לש ותומ דעו התישארמ) תינויצה תוינדמה : ,מ יניזדמ
 | .ט"פרת םילשורי ,תונורכז: סקמ יודרונ

 : ,1934-םִילשורי ,ןויצ תבח : םוחנ בולוקוס
 ,1925 קרָאײרינ ,ןטפירש עשלטסילַאיצָאס .נויצ ענעבילקעג : רייד .נ ןיקריס
 ,(2 .ב תורוד .טיל יירז) ןַאמרעביל .ש .א : .ל .ש ןָארטיצ

 .,1914 .אסידוא ,ןויצ-"תבח תודלות- 5
 .1921 אנליװ ,ויתולועפו ןייח ,לצרה ײ
 ,1920 עשרַאװ ,יגויצ ןוקיסקל :

 ,(26 ,"הפוקתה,( םעה דחא לש ויתועד רקיצ : ,י ןפמֿפױק
 .1905 השרו .,תוישונאו תודהי : רייד ,י רנזיולק
 .1947 ביבאילת .הרשע-עשתה האמב תוינויצה תודלות : ריד .א ילאומש

 ןכַארּפש ערעדנַא ןיא

 את אס זאא : 561668564 !?5גץפ, ?חו/גססקחֹוּב 2
 8מוא 4164 סא : די סזת| (םוסעזגקהוס) , ץשוסח 1935

 םוהאמהטאו א םז- : 20532600260146 500ז:זס00, 6.26זח000614 0

 8םסמהאו 8ס7(00 : סוס 2וסחװ. 86662004 0660 1921
 סס0הפא 1. : 16 א !סטצסווסח+ 5/0020, 6205 1945

 סהאאופוו }. : 9/00/5װ006 6? 221ז101ופװ06, (060666 3

 א םוס 06 ע : 1897-1904. שוּסח

 זה/טאאפע }. : 0402! 10ס040ז. 0060 4
 זהומספאואא 2. סא : םסגפ !סטסח 1 !סזצ!פ ם6זו| 4

 + סםומפח או א. סז. : 2שז ׂש0ז86506010016 665 2/סח!פװװטפ, עש/60 7
 סטס0הס אוהאזהמספ : הסזג|. םסזווח 2

 00108880 1. : או. או, סב, ?חו/ג06!קחֹוּב 4
 ססדדהפוט הג : 2000, ?0ו30ס!קתֹוה 4

 סהתמד2 ה : םופזסזץצ 04 +חס |סושפ. !466-ל/0ז6 6
 ז44/49 סמ 1. : הסזצ// 8 םוס8זהקחזסג| 5זט0ץ. /6וש-'ץסז68 7

 זואסהאו 8. : 16 5:0ת/5חס ןקס//036 4 פסח {סװס0גוסט 1. !סזצ0
 זופ 117 |
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 48874 דז; : 066/200:/2. הסוחבח. { 6218 2

 המחקע 74! : 063'8+ }ט: /6ז052/600 5 6 :

 | 210015419006 560/014סח, םסזווח 3
 דנעסטטססװוסז 1{, 1, ןו, 860 3

 הצאאופסא /6 או : םמזהחה ?זס}ססופ {0+ חס 2ס9ו0/ג0ת 04 106

 ןסשפ, {(סחססח 7 | |

 ןטפדמא }. : 109 ןט0/5 4205 !'?ווקוזס הסחוגומ, ?2זפ 4
 אטוואטה ן, ס : 1. הסזצגו'פ {סהזןבװזס, עש/00 0

 א081קה =. : אבקס!ססח 206 106 /6510ז2ז/00 04 {וס ןסאפ 10 6
 / (84 ךס חסש }0053 2 1940)

 ןפשפא א. : סוװסטגחו6 גחפ 61119/0/0. קגזופ 111
 אסחספתט אהא : 200 560ז:4ז6װ, /606// 9

 אטפפפאהטו גד .ד) : 26:126005560 טס86ז/ הסזצ!, עשו60 9
 אטפפ:אפו /גדד ך- : םוח ׁשסֹוא טחז!סזחשס85. 0160 3

 ?/ד /א| |} : הסזצו 800206556 9 '
 ס?ואפאפה ןפסא סז : 4 4201060װ302/0ג0װ ע, 8600 1920

 תואפאפה ןססא סם : 4 2ט!ססחוגװגוקגז/סח 2, !1ס6ש-/סז8 6
 הטספקוא /8 סא : דחזסס 0662065 01 221656/06, /6/053/6װ0 1936

 90א0ו1סוש א. : הופוסזץ 04 2ו0ת 0 !{סחםסח 9

 פדאאפ תססוז : אוס0סזװה 2ץ006543, ש-ט/8 5
 פזאאס תססוז : , םהסזצו, לש-ץ3 5

 פזמאסוס 9. : סצעצװ 8:!ט/38/, '/023ז52263 3
 דמומפדפסח ם. : ?גו305װג-!11ח00טטסװ, 86ז/חװ/ 2

 טעםופס/װ א. שש, : ך. הסזצ/. 2 א1סזחסז731, 11ס6-+סז64 9
 קוססופדו 1. : א,10569 1099 םסזוח 1

587 





 נא ןוא ןצנאזרעפ ןופ רעטסיגער
  דנַאב ןטשרע ןופ

 ,177 ,118 ןַאטלוס ,דימַאח לֹודֵבֲא
9, 824, 
4, 804, 418-409, 444, 440, 

 498 טַאגעלעד ,ןהָאזמַארבַא
 811 ,9899 148 רָאמקיװ רעלדַא
 209 רעניבַאר ר"ד .נ רעלדַא
 117 ןיירעפ ,'ןירושי תמדא,

 ,187 ,116 ."טעטימָאק רעסעדָא,
160, 168, 179, 941, 809, 406, 

 66 ךוב ,"ןויצ תבהא,

 ,407 (עיצַאזינָאלַאק) = ַאדנַאנוא
1, 492-490, 849-807, 845, 946 
9, 811-884 

 "עיצַאּפיצנַאמעָאטױא; סרעקסניּפ
4, 1714 / - 

 848  רָאדַאסַאבמַא  ,גרעבנעליוא
0, 890 

 847 ,999 ר"ד .ּפ יקציווָאנ יווַא

 ,9 ,241 ,108 .מ ;טכ ןיקשיסוא
979, 207, 866, 869, 2800, 

9, 800, 4838, 489, 442, /44, 
. 477, 489, 8860 848, 848, 068, 
009 : , 

 -160 ,142-198 ,109 ,88 םעה דחא
164, 175, 941, 242, 208, 998 
8, 497, 484, 466, 475, 478 
9 488, 881 

 806 ןיירעפ ,"הוחא ,
 874 ,187 גַאלרעפ ,"ףסאיהחא,
 רעטסינימ ,ונעימַאנגוא
 + 8981 ,890 טַאטוּפעד ,ישטָאטסיא
 160 (יאלורב) .ו טַאטשנעזיוא
 188 ,188 ןיורעפ ,?ַאיבלַא,

,349 ,842 ,3838 ,7 

158 ,1 

 ,4711 ,4/0 סלצרעה "'דנַאלינטלַא ,
4, 478 | 

 998 לַאנרושז ,"דנַאלוונטלַא,
 ,49 ,460 ".וינוא .רזוא סנַאילַא,

0 031, 64, 658, 7/, 85, 121, 

58, 184, 187, 8/8, 878 | 

 888 ןיירעפ ,(רעניוו) ?ץנַאילַא
 247 סווצנונ ,ידרַאילַא
 88 ,74 ,12 סנערָאל טנַאפולַא
 79 רַאצ ,רעטייווצ רעדנַאסקעלַא
 581 ,81 רַאצ ,רעטירד רעדנַאפקעלַא

808 

 | | 604 ברה .ו ילַאקלַא
 "ןעשעיָאסַא .שיאושוד ָאלגנַא

 יי | 197

 88 ַאשַאּפ ןַאמסָא

 ,178 רָאסעּפָארּפ .פ רעמײהנעּפָא

8, 929, 886, 898, 870 
 / 147 "גניר רעטעברַא ,
 81 ךוב ,"ימע-תב תכורא,
 . 66 ךוב ,"ןורמוש תמשא
 289 רעטסונומ ,ינעדַאב
 ,970 ,908 ר"ד .מ .רעמויהנעדָאב

09, 200, 298, 296, 819, 849 
4, 518 . / 

 .198 עינָאלָאק ,"היבוט ראב,
 178 ןַאמרעה רהַאב
 200 בקעי רַאהַאב

 ,גו5 ,301 ,296 םַארגָארּפ רעלעזַאב

6, 888, 848, 8850, 868 
 ,409 ,248 רָאטקַאדער .ע רעכַאב

7, 494, 498 / 

 578 ,79 .שוד .א רופלַאב
 .999 ,9 200 ,968 ,264 יליוו סובמַאב
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4, 8410, 819, 890, 579, 877 

8, 899 
 ,488 ,9 ,7 ,88 ר"ד .מ רעבוב

38, 458 
 401 ,419 ,ם28 ,159 ,151 "דנוב ,

| 804, 806 
 496 ,108 .נ .ח קילַאיב
 248 רָאדַאסַאבמַא ,ןייטשרעביב
 40 ררָאל ,ןָארייב
 458 ,978 ר"ד יקסווָאכיב
 ,540-843 ,540 רעטסונומ ,ווָאלוב

58, 800, 568 
 191 ,111 ,87-88 ,78 ,74 "וליב ,
 77 05 רעטסונומ .ָא קרַאמסיב
 889 ר"ד .ע קוב
 ,106 ,165 ,88 ר"ד .נ םיובנריב

9, 2709, 9, 206, 464, 466 
467 
 יג ,948 166 ר"ד .ר רעריב
 878 טַארטטַאטש ,ןַאװיא ךָאלב
 810 ,267 רעניבַאר ר"ד .ו ךָאלב
 ,211 ,2017 "טפורשנכָאוו סכָאלב,
 458 "סייוו-וולב ,
 6 ,842 ,298 ,11 .א הדוה' ןב
 808 בקעי ןב
 ,187 ,180 ,159 ,192 "השמ ונב,

188, 1168 | 
 118 ןיירעפ-"ןווצ ּונבַת
 90 ָאלעדומט ןופ ןומונב)
 179 ,100 ימע-ןב
 844 ,529/ ,898 טסוגוא לעבעב
 / 4908 ימַאלעב
 ,888 ,906 .ֿפָארּפ .ג .וקסווָאקלעב

868 ,847 ,845 ,581 598 ,405/ | 
804 - 

 94 בומט םש לעב
 ,817 ,118 טרעברעה שטיווטנעב

987 | 

90 

 רעטסַאג

 116 ,88 לאושי דניקלעב
 900 רָאטקַאדער ,ץירָאמ טקידענעב
1, 278, 800, 807, 494 
 189 ר"ד קעב

 8 ,1 .ו מי !קסוועשטידרעב
 | 114 ברה .י .צ .נ ןילרעב
 71 ,16 ,8 םערגג ָאק רענ ילרעב
 457 דרַאודע ןיוטשנרעב
 998 ףך"ד .מ שטיוװָאקרעב
 69 ,ד ,מ רעטעטשדנַארב

 891 .א .ר סעדיורב |
 י 17 אבכוכ-רב

 ' 899 ר"ד סוקצורב

 9 ,581 ,2088 ר"ד .ו ,ג קורב
 66 לאוחי לירב
 142 .ח .י' רענערב
 ,881 ,7 רָאטעפָארּפ ,ר ליוהטָאג)

408 ,8 

 41 ,6 ,997 ,ל .ו גהעבדלָאג
 ,158 ,8 לענָאלָאק .א טימסרלָאג

6, /207, 981, 4, 804,. 487 

0, 861 . 

 טאד ,558 רעטפונומ ,יקסווָאכולָאג
 ,118 רעניבַאר ר"ד .מ

4, 281, 817, 821, 866, 8176 
0, 8854, 890, 408, 8586 

 118 ,108 ,1044 6 דוד ןָאדרָאג
 ,8 ,6 ,00 ,28 .ל .י ןָאדרָאג

58, 6 117 

 ,112 6 .,5 עינָאלָאק ,"הרדג,
58, 1024 

 .81 ברה .א רעכַאמטוג
 47 לענָאלָאק .ג רעליוג
 479 ר"ד .ד .מ שטיוורוג

 + 94 ח"ת תרוג
 8 רעגיבַאר ר"ד .מ ןַאמעדיג

9 210, 971, 457 



 ,02 ,28 רעניבַאר ר"ד .א רענויג
438 
 - 814 "לאומש ןג
 188 ןָארַאב ,גרובצניג

 458 ,7 4 טעברַא סטרַאוװנעגעג
1, 800, 

 827 ר"ד ןַאמענָארג
 880 ןתנ סָארג
 119 םהרבא גרעבנירג
 ,408 ,406 ,408 .9 .,ו גרעבנורג

' 498 ,4900 ,480 ,418 ,38 
806 ,594 ,880 ,809 ,808 ,0 

 498 ,110 ,89 .פָארּפ .חה ץערג
 ,409 809 ,1 ?ָאטעג עוונ סָאד ,

470 
 80 .ט יקסוװעיָאטסָאד
 470 עסעופ "'ןהָאק רָאטקָאד,
 407 סחנּפ יקסוועשַאד

 ,ם20 ,299 .פָארּפ ,ןועמש ווָאנבוד
877 ,888 ,1 

 76 יארלא דיוד
 28 יונבוארה דיוד

 881 רעטסינומ ,ָאװַָאנרוד

 801 .ט ףָאהנעזיד
 ןומונב ךליפסנָאקיב --- ילעַארזיד

| 76 ,715 8 
 180 ,81 .פָארּפ ,גנירהיד

 ,971-908 ,967 ,902 "טלעוו יד,
8, 801, 809, 809, 800, 901 
897, 420, 0 1, 814, 540 

 908 ,78 ,64 .ה .י ןַאניד
 98 ,44 םדה תלילע ,קשמד
 14 ךוב ,"?ַאדנַארעד לאונד ,
 458 .ו סַאַאה עד
 ,410 "ץעיצקַארפ עשימַארקָאמעד ,

. 428, 480, 470, 481 
 48 לַאנרושז ,?טנעורָא רעד
 874 גנוטיוצ ,"דיי רעד,

 118 (ץנערעפנָאק) קינעיקסורד
 ,106-198 ,192 דערפלַא סםופיירד

7, 888 

 978 ,198 .ע ןָאמירד
 80 ,"ןויצ תשירד;

 ,918 ץנערעפנַאקסנעדורפ רענַאַאה
89 

 146 לַאנרושז ,"תמאה,
 840 רעלצנַאקסכויר ,עהָאלנעהָאה
 499 ר"ד .א ןַאמויוה
 40 לַאנרושז ,"ץולחח,

 117 גנוטיוצ ,"םויח ,
 880 ,ל רענוליה
 901 .פ עזייה

 110 ,2/ .ה עניוה
 808 טנעמעלק ליח
 שריה רעמייהפעדליה

0, 8924 

 51 ברה ,לארשי רעמוייהפעדליה

 ,205 ר"ד

 צשטײד יד ןופ ןיירעפ - ספליה;

 897 ,ןדוו |
 ,174 ,180-158 ןָארַאב .ט שדיה

2, 2058, 209, 441, 442, 
8924 

 51 ,82 ,81 ברה .ר .ש שריה
 40 לַאנהושז ,למרכח,
 66 לַאנרושז ,"ןונבלה ,,
 810 ,66 גנומיוצ ,"דיגמח ,
 / ,198 ,116 ,49 גנוטווצ ,"ץולמח ,

0 890 

 ,208 ,976 ,94/ ר"ד .וו רעלכעה
7, /847, 884, 816, 5 418 
6, 414, 878 

 79 ַאסעה ןַאמפלעה
 109 ,08 ,68-94 ,908 ,88 השמ םעה

4, 178 
 488 ,408 .ק טסברעה

1 



 ,04 ,00 ,58 ,88 ר"ד .ט לצרעה
.,107 ,104 ,162 ,1857 ,189 8 

 יו .זַא ןא 9
 880 סנַאה לצרעה
 181 טענַאשו לצרעה
 עילוי לצרעה

2, 819, 578, 5760 

 149 ,8 ,189 ,181 בקעי לצרעה
1, 580 

 189 ,181 ענוליוּפ לצרעה
 208 ר"ד .ט ַאקצרעה

 71 גנוטיוצ ,"ובצה,
 ,117 ,06 ,40 גנוטיוצ ,"הריפצה,

0, 886 | 

 198 עינָאלָאק ,"בוט רח
 498 לַאנרושז ,"רמושה,
 147 ,142 ,69 לַאנרושז ,"רהשה
 488 ,149 לַאנרושז ,"הולשה,
 981 ,207 ןעיסול ףלָאװ

 ,2008 ,900 ,188 דוד ןהָאופלָאװ
8, 807, 817, 810, 990, 942 
4, 804, 880, 891, 410, 474 

9, 858, 878 | 

 ,2004 .פָארּפ ,ןַאמרעה ורעבמַאװ
9 418, 417, 447 

 870 ,998 ,886 .,פָארּפ .ָא גרוברַאוו
 454 ,488 טַאגעלעד ,ןַאמסטרָאוװו
 802 ,901 רעטסונומ ,עטטיוו
 רעזייק .,רעטיווװצ רעד םלעהליוו

7, 247, 807, 894, 837, 838, 

9, 840, 845, 844, 845, 540, 
0, *8598, 8954, 887, 908, 878 

 + 817 ר"ד .טס זייוו
 ,408 ,280 ,118 ר"ד .ח ןַאמצייוװו

419, 484, 481, 898 
 118 ץנערעפנָאק רענליוו
 ,118 ,112 ,104 ןמלק יקצָאסיװ

 יי ,9

2 

 ,188 (רעואַאשַאנ)

 | 81 ָאגוה רָאטקיוװ
 178 ,177 גינעק ,לאונמע רָאטקיװ

1, 880 

 410 ר"ד שילעוו
 801 ךירדירפ עדרעוו
 879 ,889 ,842 ר"ד רענרעוו
 196 לימע ַאלָאז

 906 ,288 ,276 ,269 ר"ד .א ץלַאז
879, 878, 899 - 

 ,918 ,281 ,200 לארשי ליװגנַאז
,441 ,416 ,418 ,400 ,899 ,297 | 

9, 824, 840 
 899 ,5378 ,801 ַאטרעב רענמוז
 884 ,942 ,243 .י' רענעדייז
 878 .פָארּפ ,.ג רעגניז
 | / 844 ליוּפ רעגניז
 ,191 ,88 עינָאלָאק ,"בקעי ןורכז,

0, 843 ' 

 845 ללה יקסלָאּפָאטַאלז
 ,"עיצַאּפוצנַאמעטסבלעז ,

108 
 898 ,לוו יקסנימטָאבַאשז
 196 .שו סערָאשז
 ,551 ,104 ר"ד .ל .י שטיוװוָאנַאזַאח
8, 972 | 

 198 עינָאלָאק ,"הרדח ,
 477 םיצולח
 | : 196 "הקולח,
 ,199 ,108 סףצרעה ?רעכיבנָאט,

0, 208, 244, 2460, 282, 255 

7, 2600, 261, 207, 970, 800 

9, 808, 842, 848, 947, 880 

9, 808, 860, 878, 998, 897 

-|409, 418, 415, 428, 446, 448 

0, 415, 486, 488, 489, 400 

3, 540, 552, 553, 573, 581 / 

 801 סםויצנונ ,ינַאילַאט

 / לָאנרושז



 | 81 וועל יָאטסלָאט
 76 ,48 ךוב ,"דערקנַאט,

 317 ,216 ,204 ר"ד ,עשוהי ןָאהט

 00 רָאפנעמַאזוצ ,ןרָאהט

 4009 לבעל סעביוט
 81 וועינעגרומ
 279 ,116 (באו) .לװ  ןיקמָאיט

8, 870, 406, 477, 898, 981 

358, /94 
 001 רעטסינומ ,ינָאומיט
 854 ,406 ,48 "סמווט,
 301 סעצָארּפ ,רַאלסע-ַאסיט

 ןיקמָאיט עז ןיקמעמ
 ,458 ,509 ,886 ,888 דוד שטירט

 ס98 ,894 ,5989 ,820 ,9
 01 .פָארּפ .ה עקשטיורמ
 ,8004 ,800 ,841 ,224 רעטרַאשט

 ט89 ,8710 ,876 ,878 ,871 ,9
4, 400, 414, 417, 420, 410, 
8, 801, 041, 884 

 ,ט89 ,870 ,817 ר"ד .י ווָאנעלשט
8, 417, 826, 881, 048, 000 

9, 8170 
 .ה ןעלרעבמעשט

598 
 ,480 רעטסינומ .+ ןעלרעבמעשמ

0, 4011, 806, 808, 800, 980 

 498 ,89 טסָאו
 ,2960 ,278 .װדַא .י יקסווָאנוסַאו

7, 408, 477, 490, 947, 904 

209 
 487 ר"ד עּפָאו

 ,897 ,81 ,טס |

 027 ,118 ר"ד רָאטקיוװ ןהָאזבָאקַאֹו
41, 840, 865 

 940 וװעלווָאקַאו
 8 ,207 ,204 .ה רעניײטש-קרַאו

292 
 69 ף"ל 7/ ה" נ

 117 "לעַארזוא-גנוי ,
 | 21 אישנה ףסוו
 459 "גַאלרעפ רעשידוי ,
 ,100 ,108 םלצרעה .?טַאטשנעדיי ,

95 000, 2001, 209, 208, 800, 

238,7, 986, 237, 238, 

 ,סטס ,280 ,989 ,948 ,940 ,9

07 
 198 ,119 עינָאלָאק "הלעמה דוסי ,

 94 .,רד .א קענילעו
 009 ,947 רעניבַאר .רד יקסלעי
 487 .רד .ק סַאימערעי
 ,807 ,808 ,981 ,188 ,154 א"ק"ו

8, 875, 801, 406, 414, 415, 

6, /427, 428; 441, 449, 480, 
7, 824, 956, 088 

 | 116 ןיקנַאב

 (עילעבער) ץנערעפנָאק רעוװָאקרַאכ
4, 548--580, 868, 004, 

007 

 318 ,208 רעניבַאר .רד ןהכ
 | 41 טרעבלַא ןהכ
 ,202 .וד .5 ןייטשנרעב---ןהכ

6, 817, 810, 870, 999, 899, 

,020 ,400 ,481 ,448 ,4838 9 

868 ,547 ,848 ,5848 ,1 
 244 ,118 וװַאטסוג ןהכ
 ,214 ,988 ,984 ברה ,קודצ ןהכ

1, 808, 414 

 28 ןַאדכָאב יקצינלעומב
 78 ,88 ,47 טסנרע ןַארַאהַאל
 ,317 ,200 ,978 דרַאנרעב רַאזַאל

78, 892, 404 
 199 .צ אזָארבמָאל
 ,219 ,209 ,907 .רד .ר .ש יודנַאל

0, 818, 81/8, 

 -סטרַאװ-נעגעג עז קוטולָאּפסעדנַאל

 טעברַא

593 



 145 ,ם2 ,54 .פ לַאסַאל
 119 ַאמע סורַאצַאל
 580 ןַאבול

 467 לעומַאס יקסנילבול
 487 ,פָארּפ ,טנעריול
 - 104 .מ ץנול
 990 ,81 ,רד .ק רעגעול
 ,148 לאומש ןורהא ןַאמרעביל
- -140, /14, 148, 140 

 828 ,458 .מ .א ןעיליל
 ,102 ,82 ,69 .ל .מ םולבנעיליל

7, 118, 1838, 160, 886 

 906 ,281 ,4 ,7 .רד .ק עמּפיל
 118 ,89 .א ,? ַאדנַאװעל
 888 ,191 ,88 דוד .ַא ןיטנָאװעל
 818 ,108 .,רד יוועל
 878 סוסרַאנ ןיוועל
 ,804 ,118 ר"ד ,והירמש ןיוועל
888 

 28 רעב קחצי ןהָאזניוװעל
 ,818 ,11/ ,רד ,ךירנייה עוועל

: 29 

 ,480 ,488 רעטסינימ .ה ןודסנעל -
1, | 508, 809 

 208 .רד סו וסּפעל

 ,104 ,87 ,71 ברה .ש רעווָאליהָאמ
1, 112, 114, 120, 9714, 
1, 200, 819, 818, 814, 
7 2 

 998 ,488 ר"ד ,י סעזָאמ
 818 ,298 .מ סעוָאמ
 49 ולֵא דַאמחַאמ

 ,104 ,109 .ּפָארּפ .מ םַאטשלעדנַאמ
 ,880 ,810 ,817 י,297 ,206 |

0, 899, 404, 421, 428, 474, 
/ 564 ,540 .54/ 2918 

 417 ,984 ,981 .,ס ןיגַאטנָאמ

894 - 

 ,רַאקטָא קערָאמרַאמ |

,9 

 ,"םיינחמ,

 9 .רח .א ץטנומ -

 ,48 ,44 רעס  ,השמ ערָאיפעטנָאמ
06 47 044, 104, 108, 110 

 ,400 ,288 סוסנערפ ערָאופעטנָאמ
4, 484, 518, 089, 884 

 417 ,981 רדָאלק ערָאיפעטנָאמ
 980 .פָארּפ ,ט קירַאסַאמ
 898 .,רד .ב ןהָאזנוסָאמ

 00 םהרבא ןּפַאמ -

 ,890 ,990 ,11/ ןָאעל ןיקצָאמ
| = 2382, /283, 284, 104, 405, 419, 

8, 481 - / 

 ,208 (ןָאדנָאל) ?רעייבַאקַאמ,
7, 248, 281, 415 

 / 984 רעניבַאר .רד סעילוגרַאמ
 181 םיוברעדעצדווָאטרַאמ
 .רד ,רָאדיזיא .קערָאמרַאמ

857 | 
 ,976 .רד ,רעדנַאסקעלַא קערָאמרַאמ

8, 890, 409, 418, 481, 
4 9690 , 

,6 

 . טקעטוכרַא
0 290, 1, 881, 408, 410, 
2, 448, 474, 8, /48, 818, 
- 884 

 219 8 ןורהַא סוקרַאמ
 .145 ,98 ,84 .ק סקרַאמ
 940 ?תורדתסהה וונֹוגמ,
 128 (עינָאלָאק) ?אצומ,
 460 (ס'לצרעה) ?"לעשיומ ,
 15 .ב ָאנילָאסומ
 106 ןיירעפ ,"השמ תרכזמ;
 ,478 ,476 ,461 ,489 ,92 "יחרומ,

8, 828, 570 
 ,2 8 -(עינָאלָאק)

209 | 
,908/ ,200 

206 
 979 ,911 רעניבַאר ,םיובוומ



 ,483 ,480:476 ץנערעפנָאק רעקסנימ

/ 499 ,8 

 4585 "ּובכמ ,
 122 ןיירעפ ,"הלחנו החונמ,

 400 (ס'לצרעה) "הרונמ , !
 ,498 ,170 ,97 השמ ןהָאולעדנעמ
 499,405 ,408 .רד לעשטנעמ
 98 ,01 ,65 ?הלכשה וצופמ ,
 "?לארשי הוקמ,

1, /844, 590 : 

 ,184 ,181 ,01 "ינהור זנרמ,
9, 142, 161, 4178 

 199 (עינָאלַאק) ?ןדריה רמשמ ,
 123 (טינָאלַאק) "הלותמ,

 898 .,רדד לעבַאנ
 "ַאימערו  עיַאװַאנ

82 

 | 887 .רד ליוּפ ןַאטַאנ
 558 ,524 ,522 ,519 ,514 .רד .א גיסָאנ

 80 עטרַאּפַאנָאב ןָאעלָאּפַאנ
 98 ,41/ רעטירד רעד ןָאעלָאּפַאנ
 תמיק ןרק עז "דנַאפלַאנָאיצַאנ

 (גנוטייצ)

 לארשול
 148 ,82 ,80 "ַאלָאװ .ַאיַאנדָארַאנ ,

 .,200 ,109 ,178 סקַאמ יודרָאנ

,214 ,268 ,960 ,981 ,248 ,6 

,811 ,808 ,804 ,990 ,9858 ,9 

,890 ,880 ,878 ,8828 ,818 ,7 

,488 ,480 ,499 ,414 ,408 9 

,021 ,8018 ,418 ,404 ,484 ,1 

880 ,840 ,880 
 לצרעה עז ,עילוי רעואַאשַאנ

 עילוו

 41 ,40 לאונמע 'וכדרט חנ
 | 140 ךירדורפ עשטיונ
 459 ברה .י םיובנעסינ

 ,881 רַאצ ,רעטייווצ רעד יַאלָאקינ
0, 361, 315, 393, 502 

 .,08 (עיגָאלָאק)

 , (גנוטווצ) ?עסערפ עיורפ עץייג,
6, 189, 191, 235, 237, 259, 

9, 845, 807, 498, 494, 498, 

480 

 94 לַאנרושז ,"םווצוונ,
 940 ,191 (עינָאלָאק) ?הנווצ םנ,
 509 ,801 ,248 .מ וקסנולווענ

 08 לרַאש רעטענ
 . 881 רעניבַאר .רד רעוװָארימענ

 .91 .רד קושטיעווָאלָאס
 41 ףסוי רָאדַאװלַאס
 6 ,8 רעימערּפ ,ירובסילַאס

1207 
 / 090 ,487 םָאנָארגַא .רד .ז ןיקסָאט

 949 .רד .' ריּפָאס
 ןיירעפ .רעשידוו רעשיטסילַאוצָאס

 | 146 (רעטשרע)

 (.ס .ס) ןעטסינָאויס-ןעטסולַאוצַאס

19 = 
 ,242 ,117 ,06 םוחנ  װוָאלָאקָאס

8, 208; 884, 800 408, 406, 
8, 4/18, 489, 084, 800 

 178 ןַאטרעה ןַאמרעדוס
 980 חלג ,יקסווָאלַאוָאטס
 487 .שונוא ,סנעפעטס
 897 .רה ןָאמיס
 ,488 ,480 ,449 לעזניאבלַאה ,ונוס

7, 819, 8098 

 ,118 .רד .נ ןיקרוס
1 892, 998 

 40 גילעז יקסמינָאלס
 109 בקעו יקצולס
 ,88 9 ,8 ,7 ןירּפ ןיקסנעלַאמס

8, 04, 118 

 9060 .רד ריאמ רענבע
 ,210 ,204 :.רד .ט וזיירפנערהע

38, 821 

 117 ןיירעפ ,"הרזע

,4 0 



 198 (עיגָאלָאק) "םיתיז ןיע;
 ,407/ .שירַא-לע |

,490 ,489 ,488 ,487 ,480 ,9 
,820 ,818 ,008 ,408 ,1 

9, 894 
 74 שרָאשזד טָאילע
 / 408 .רד סַאילע
 ' 114 ברה .ו גרעבשַאילע
 374 גנוטייצ ,"ָאסערגָארּפ לע;
 86 ,69 "םלוע םע,
 / 84 ףךירדירפ סלעגנע
 עשיטילעַארזיוא - שוכוורטפע ,

 257 "ןָאיגוא

 160 ןמלז ןייטשפע

 120 ,119 (עיגָאלָאק) ?ןורקע;
 818ה

 119 לאכימ רעשזנַאלרע

 ,081 ,81 .פ .ק לװעצסָאנָאדעיבָאּפ
82, 800 | 

 840 ,4829 םהרבא יקסוועש:ולדָאּפ
 978 רעניבַאר .רח יקסנַאנזָאּפ
 188 ווָאקַאילָאּפ
 191 (ס'לצרעה) "ןָאברוב וילַאּפ ,
 78 ,44 רעטסינומ ,ןָאטסרעמלַאּפ
 880 םדח !לילע ,ַאנלָאּפ
 8588 לַאנרושז ,?ַאנוטסעלַאּפ
 ,5088 ,558 ?עיסימָאק-ַאניטסעלַאּפ ,

0, 

 189 ערעפַא-ַאמַאנַאפ
 898 ,828 ,484 .רד .ד קונַאמסַאּפ

 559 ,461 ,459 ,152 ןויציילעוּפ
 ,889 טסּפיוּפ ,רעטנהעצ רעד סויּפ

008 
 ,88 ,80 ,88 ,רד .ל רעקסניּפ

,105 ,104 ,1020 ,101-59 
,114 ,118 ,111 .110 ,7 
,2 ,161 ,160 ,198 ,116 ,119 

178 ,174 ,4 

596 

.,481 ,4800 ,9 

 טשרופ |

 | 90 ,89 החמש רעקסניּפ
 ,81/ ,996 ,288 ,87 .ש סעלעניּפ

9, 820, 8820, 488, 898 + 
 114 ,88 .ט .י סעניּפ
 | 106 קינוװָאקלָאּפ ,רַאק יּפ
 ,498 ,494 ,881 רעטסינימ ,עוועלּפ

9, /80, 814, 819, 581 
 40 לעטסעּפ
 978 רעניבַאר---טסעטָארּפ
 40 לָאנרושז ,"ןופצ-יחרפ,
 117 ,60 .ל .ו ץרּפ
 191 ,78 עינַאלָאק ,הוקת התפ,
 ,208 ,289 .רד דוד ןייטשברַאפ

9, 448, 489, 829, 588, 860 

 320 ,2718 לשעה ןייטשבראפ

 458 ,410 ,117 דלָאטרעב לעווייפ
 116 ,119 ףסוי גרעבנייפ
 987 .פָארּפ .מ ןהָאוּפולופ

 48 סוילוי
 489 השמ ןיוטשדלעפ
 עירָאגלוב ןופ גינעק ,דנַאנודרעפ

7 980 

 94 בקעי קנַארפ
 406 ,57 ןועמש גורפ
 170 ,28 .ד רעדנעלדירפ
 ,898 ,810 ,519 .רד .ַא ןַאמעדורפ

8, 8724, 876 

 -ַאב ןופ גָאצרעהסיורג ,ךירדירפ
 ,880 ,589 ,807 ,947 ,177 ןעד
2860, 861, 809, 408, 414, 881, 

981 

 117 ,00 .ד ןַאמשירפ
 811 ,17ס ןַאפעטס גיוווצ

 488 ץנוצ

 878 ,810 ,91 ?ןויצ,
 ןיירעפ רעשיטסינויצ

99 

 477 ןעטסילַאיצָאס-ןעטסונווצ

 (רעמשרע)



 506 ,848 "ןויצ-ינויצ,
 147 .ל .ש ןָארמיצ
 ,450 ,480 ,440 לעזנוא ,ןרעפיצ

19 
 490 .א םיוברעדעצ
 188 בר ,ןהָאק
 ,000 ,904 ,990 סובָאקַאי ןהַאק

207 | 
 ,089 ,821 .רד רלָאּפָאעל ןהַאק

887 ,820 ,4828 ,448 ,5 
 ,540 ,417 ,409 ,399 .י ןעװָאק

209 0 
 ---109 ץנערעּפנָאק רעציוװַאטַאק

7, 518 
 ,806 ,9 עשידיו .קנַאבלַאינַאלַאק

7, 808, 809, 819, 824, 840, 
4 568, 876, 5310, 9882, 
8, 806, 405, 416, 481, 484, 
8, 447, 478, 809, 818, 981, 
8, 8708 

 20 רַאמָא ףילַאק
 ,01 ,50 ברה ,שריה יבצ רעשילַאק

9 58, 01, 604, 71, 164 
 910 ,298 ,208 .רד .ַא ַאקנוטַאק

 רעשיטסינווצ סערגנָאק
 299 -- 918 רעטשרע
 םלג -- 816 רעטייווצ

 88/ -- 877 רשטורד

 407 -- 809 ףעטרעפ
 444 -- 481 רעטפניפ

 580 -- 814 רעטסקעז
 : 117 .רד .ל .ו רָאטנַאק

 74 דרַאוװדע טעלַאסַאק
 ,490 ,408 .רד .נ ןהָאזלענעצַאק

39, 078 1 
 ,204 ,248 ,106 .רד .א שעקַאק

,488 ,408 ,408 ,881 ,801 ,6 
987 ,818 ,482 ,8 

 ןיפערג ,ַאקסװָארטַאוּפ + ןיװרָאק
209 

 / 416 ,418 ישודענרַאק
 206 .רד .ש דלעּפנרָאק

 | 206 .רד .ַא סיקרָאק

 6 ,7 ,8 ןיירעפ "המידק ,

238 
 408 ,רד ןַאמפיוק
 ,404 ,408 םָארגָאּפ ,וועינישיק

-498, 406, 497, 408, 504, 006, 

 וי 14 וי
 149 .רד .י ןיקצַאלק
 189 .רד .ו רענזירלק

 106 ָאסנאמעלק

 ,509 ,ט92 ,488 ,488 .רד .א עעלק

 207 ,204 .רד ןָאעל רענלעק
 | 487 .ונוא .ל רעלסעק

 ,209 רעטסינימ ,רעברעק ,6
 יי 08

 ,488 ,486 ,488 דרָאל ,רעמָארק
9, | 

 987 לרַאק סיורק
 405 ןַאוװעשורק
 48 המחלמ רעמירק

 -לַאנָאוצַאנ) לארשיל תמיק ןרק

 ,400 ,818 ,204 ,287  (דנָאפ

9, 478, 489, 818, 881, 099, 

6, 870, 876 

 ,50 ,47 ,46 ,44 ףלָאדַא עימערק

8 171, 

 ,248 .וניא ,ןנחוו יקצענעמערק

9, 6, 5 4809 448, 489, 

398, 887, 870, 878 

 (ר"פש) .פ .ש שטיװָאניבַאר
8 104, 278 

7 



2 2 2 4 8 22 2 3 { 

 4 לא ףושז ,"םעיוװסזַאר ,, |
 ,888 .וודַא .ש םיובנעוָאר

8, 418, 594, 8599, 548, 
504 

 970 .װדַא ,גרעבנעזָאר
 969 ןיוורע רעגרעבנעזָאר

 408 ,408 .רד קעהנעזָאר
 ,448 ךרָאל ,.נ ,? דלישטָאר

|487, 812, 679 / 
 (עודיה בידנה) דנָאמדע דלישמָאר

0 112, 114, 191, 124, 198, 

7, 158, 189, 2041, 981-- 

/989, 2, 808, 811, 7, 801, 

414, 418, 496 

 488 .רד .ש טרָאּפַאּפַאר
 ,58 עינָאלָאק ,'ןווצל ןושאר,
06 118, 191, 947, 940 

 122 ,83 לינָאלַאק ,"הנּפ שאר,

 988 םלעהלווו רעשָאר
 ,453 ,417 ליסעס סדָאהר

,8 
,1 

,09 

 : יי 62 ץגור
 --84 ,58 'םולשורו ןוא םיור,

08 

 פד - (עינָאלָאק) "תובוחר,
9, 847 

 - ראמ ,578 .ה .א ךייר
 . 481 ,499 ןָאעל ךייר

 - 158 תמלש ךַאניור |
 ,459 ,443 ,384 ברה ,י .י סענייר

/898, 988 

 906 ,971 ,949 ,51 .רד .י ףליר
7 801, 891 

 178 .פָארּפ .י ךילדער
 81 .ע ןַאנער
 408 ָאגוה לעטכַאש
 4489 ,909 .רד .ו םילַאש
 44 ,48 דרָאל ,ירובסטפַאש
 / ,293 ,279 ,102 .פָארּפ ,ה ַאריּפאש

2, 818, 818, 817, 4580 

 | 94 ובצ יתבש
 ,804 ,276 ףלָאדַא דנַאטש
 804 ,178 .פָארּפ .ל ןייטש
 48 .מ רעדיונשנוויטש
 188 ,21 ףלָאדַא רעקעטש
 (לתקהישאר רעניו) .רה ןרעטש

7 . | 
 894 ,898 רַאקסָא סיורטש
 ,406 ,408 ,810 .מ .מ ןיקנייש

8, 848, 568, 

 878 בקעו ףיש
 6 ,988 .רד ,לימע ףיש
 ,208 .רד ווָאקינשָאּפַאלש

48 - 
 98 ןכלומ ומולש

 64 ברה .צ .ח ןהָאזרעיונש
 . 3186 ,178 רוטרַא רעלצינש
 ,9448 ,288 ,166 .רד .ט ,מ רערונש

08, 208, 200, 810, 801, 
9, 884, 4458 : 

,6 

,9 

 94 ףךורב ַאזָאנוּפש |
 8588 ,818 ,208 "לקש,

5 08 

: ָּ : 

: 2 


